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Bimzelx (bimekizumab) 
Sammanfattning av Bimzelx och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Bimzelx och vad används det för? 

Bimzelx är ett läkemedel som används för att behandla plackpsoriasis, en sjukdom som orsakar röda, 
fjällande fläckar på huden. Det ges till vuxna med måttlig till svår sjukdom som behöver systemisk 
behandling (behandling som verkar i hela kroppen). 

Bimzelx innehåller den aktiva substansen bimekizumab. 

Hur används Bimzelx? 

Bimzelx är receptbelagt och ska användas under överinseende av läkare med erfarenhet av att 
diagnostisera och behandla psoriasis. 

Bimzelx finns som en injektion i förfyllda sprutor eller injektionspennor. Det ges som en injektion under 
huden. Två injektioner om 160 mg vardera (totalt 320 mg) ges en gång var fjärde vecka i 16 veckor. 
Därefter ges injektionerna vanligtvis var åttonde vecka. Läkaren kan besluta att behandlingen ska 
avbrytas om ingen förbättring ses efter 16 veckor. 

Patienterna kan själva ta injektionerna med Bimzelx när de har fått lära sig hur man gör. 

För mer information om hur du använder Bimzelx, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Bimzelx? 

Den aktiva substansen i Bimzelx, bimekizumab, är en monoklonal antikropp, ett protein som har 
utformats för att fästa vid interleukin IL-17A, IL-17F och IL-17AF, som är budbärarmolekyler i 
kroppens immunsystem (kroppens naturliga försvar). Höga nivåer av dessa interleukiner har visat sig 
medverka till utvecklingen av inflammatoriska sjukdomar som orsakas av immunsystemet, såsom 
plackpsoriasis. Genom att fästa vid dessa interleukiner hindrar bimekizumab dem från att samverka 
med sina receptorer (mål) på ytan av epidermis (hudens yttre lager), vilket minskar inflammationen 
och förbättrar symtomen vid plackpsoriasis. 
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Vilka fördelar med Bimzelx har visats i studierna? 

Tre huvudstudier visade att Bimzelx var effektivt för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår 
plackpsoriasis. Plackpsoriasis förbättrades mer hos patienter som behandlades med Bimzelx än hos 
dem som behandlades med placebo (overksam behandling) eller med två andra läkemedel mot 
psoriasis (ustekinumab eller adalimumab). 

I de tre studierna på totalt 1 480 patienter minskade PASI-poängen (ett mått på psoriasis 
svårighetsgrad och det påverkade hudområdet) med omkring 90 procent efter 16 veckor hos omkring 
85–91 procent av dem som fick Bimzelx var fjärde vecka. Detta kan jämföras med 1–5 procent av 
patienterna som fick placebo (i två av studierna), 50 procent av dem som fick ustekinumab (i en av 
studierna) och 47 procent av dem som fick adalimumab (i en av studierna). 

Dessutom hade 84–93 procent av patienterna som fick Bimzelx läkt eller nästan läkt hud efter 16 
veckor, jämfört med 1–5 procent av dem som fick placebo, 53 procent av dem som fick ustekinumab 
och 57 procent av dem som fick adalimumab. 

Vilka är riskerna med Bimzelx? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Bimzelx är övre luftvägsinfektioner (infektion i näsa och 
hals), som kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare, och oral candidiasis (torsk, en 
svampinfektion i mun eller svalg), som kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare. Läkemedlet får 
inte ges till patienter med en pågående signifikant infektion, såsom aktiv tuberkulos. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Bimzelx finns i bipacksedeln. 

Varför är Bimzelx godkänt i EU? 

Studier har visat att Bimzelx är en effektiv behandling för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. 
Läkemedlets positiva effekter kvarstod vid fortsatt användning i upp till ett år. Biverkningarna var i 
linje med andra liknande psoriasisläkemedel, där den främsta biverkningen var infektioner i näsa och 
hals samt candidainfektion (en jästinfektion [svampinfektion]) i mun eller svalg. 

EMA fann därför att fördelarna med Bimzelx är större än riskerna och att Bimzelx kan godkännas för 
försäljning i EU. 

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Bimzelx? 

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska 
iaktta för säker och effektiv användning av Bimzelx har tagits med i produktresumén och bipacksedeln. 

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Bimzelx kontinuerligt. 
Biverkningar som har rapporterats för Bimzelx utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för 
att skydda patienterna. 

Mer information om Bimzelx 

Mer information om Bimzelx finns på EMA:s webbplats: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bimzelx. 

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