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Το ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ  
ΕΊΝΑΊ ΕΦΊΚΤΌ 
ΓΡΗΓΟΡΑ+ΣΤΑΘΕΡΑ2,3

1. Liu L, et al. Generation and characterization of ixekizumab, a humanized monoclonal antibody that neutralizes interleukin-17A. J Inflamm Res. 2016;9:39-50. 2. Lebwohl MG, Gordon KB, Gallo G, Zhang L, Paul C. 
Ixekizumab sustains high level of efficacy and favorable safety profile over 4 years in patients with moderate psoriasis: Results from UNCOVER-3 study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Feb;34(2):301-309. doi: 10.1111/
jdv.15921. 3. Reich K et al. Comparison of ixekizumab with ustekinumab in moderate-to severe psoriasis: 24-week results from IXORA-S, Br J Dermatol. 2017 Oct;177(4):1014-1023.
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Ποιος είναι ο κατάλληλος ασθενής για το Taltz®;

Η Έλενα

ΦΟΡΤΊΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ: Οι προσδοκίες των ασθενών

Έχει μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση,  
διαγνωσμένη προ 5 ετίας

Η ψωρίαση επηρεάζει την καθημερινότητά της

Βρίσκεται σε συστηματική αγωγή 
στην οποία ωστόσο έχει κάνει plateau

Νιώθει αμήχανα όταν αγγίζει και όταν την αγγίζουν

Δεν είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα καθώς
έχει υπολειπόμενες ψωριασικές πλάκες

Θέλει να αποκτήσει εντελώς καθαρό δέρμα. 
Θέλει το αποτέλεσμα να έχει διάρκεια. 
Θέλει να δει ορατή βελτίωση άμεσα
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IL-17A
ομοδιμερές

IL-17A/F
ετεροδιμερές

To Taltz® είναι ένα εξανθρωποποιημένο
μονοκλωνικό αντίσωμα IgG4 με υψηλή 
συγγένεια με την IL-17A

H συγγένεια σύνδεσης έχει 
βελτιστοποιηθεί μέσω μιας διαδικασίας 
που περιλαμβάνει την τυχαιοποιημένη 
αντικατάσταση αλληλουχιών αμινοξέων 
στην μεταβλητή περιοχή.

H IL-17A είναι μια κυτταροκίνη που προάγει την φλεγμονή, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ψωριασική νόσο

Το Taltz® είναι εκλεκτικός αναστολέας της ιντερλευκίνης IL-17A και συνδέεται με αυτήν 
με μεγάλη συγγένεια και ειδικότητα

ΜΗΧΑΝΊΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Taltz® ΠΧΠ
2. Liu L, et al. Generation and characterization of ixekizumab, a humanized monoclonal antibody that neutralizes interleukin-17A. J Inflamm Res. 2016;9:39-50
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Εμπιστευτείτε το Taltz® για να επιτύχετε

* Εβδομάδα 12
† Εβδομάδα 52

ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ

ΟΡΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗ 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ1,5

ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ1,2,3

vs. Guselkumab*
     Ustekinumab† 
  Etanercept*

ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ4

1. Blauvelt B, Papp K, Jarell A, et al. A head-to-head comparison of ixekizumab vs. guselkumabin patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 12-week efficacy, 
safety and speed of response from a randomized, double-blinded trial Br J Dermatol. 2019 Dec 30. doi: 10.1111/bjd.18851. 

2. Paul C, Griffiths CEM, van de Kerkhof PCM, et al. Ixekizumab provides superior efficacy compared with ustekinumab over 52 weeks of treatment: Results from 
IXORA-S, a phase 3 study. J Am Acad Dermatol. 2019;80(1):70-79.

3. Papp KA, Leonardi CL, Blauvelt A, et al. Ixekizumab treatment for psoriasis: integrated efficacy analysis of three double-blinded, controlled studies (UNCOVER-1, 
UNCOVER-2, UNCOVER-3). Br J Dermatol. 2018;178(3):674-681.

4. Lebwohl MG, Gordon KB, Gallo G, Zhang L, Paul C. Ixekizumab sustains high level of efficacy and favorable safety profile over 4 years in patients with moderate 
psoriasis: Results from UNCOVER-3 study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Feb;34(2):301-309. doi: 10.1111/jdv.15921.

5. TALTZ ΠΧΠ.
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Το Taltz® υπερέχει στην επίτευξη απόλυτα καθαρού δέρματος σε 4 H2H μελέτες1,2,3,4

Δεδομένα από ανεξάρτητες μελέτες

vs. Guselkumab
IXORA-R, εβδομάδα 12, NRI*

Taltz® 80 mg
Q2W (κάθε 2 εβδομάδες)
(n=520)

Guselkumab
(n=507)

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο:  
Ποσοστό των ασθενών με μέτρια  
έως σοβαρή ψωρίαση που πέτυχε 
απόλυτα καθαρό δέρμα  
(PASI 100) την εβδομάδα 12.

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: 
Ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν 
PASI 90 την εβδομάδα 12.

Πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία: 
Ποσοστό ασθενών με sPGA 0,1  
και ≥2 βελτίωση από την έναρξη  
της μελέτης και ποσοστό των ασθενών 
που πέτυχαν PASI 75 την εβδομάδα 12.

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: 
Ποσοστό ασθενών που πέτυχαν  
ACR 50 ΚΑΙ PASI 100 την εβδομάδα 24.

Taltz® 80 mg
Q2W (κάθε 2 εβδομάδες)
(n=136)

Ustekinumab
(n=166)

Taltz® 80 mg
Q2W (κάθε 2 εβδομάδες)
(n=1.169)

Etanercept
(n=740)

Taltz®

(n=283)

Adalimumab
(n=283)

vs. Ustekinumab
IXORA-S, εβδομάδα 12, NRI2*

vs. Etanercept
UNCOVER-2 και -3, εβδομάδα 12, NRI3*

vs. Adalimumab
σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα
SPIRIT H2H, εβδομάδα 12, NRI*

41%
PASI 100

25%
PASI 100

36%
PASI 100

15%
PASI 100

38%
PASI 100

6%
PASI 100

60%
PASI 100

47%
PASI 100

ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ

* NRI=non-responder imputation. Ασθενείς με ελλιπή στοιχεία θεωρούνται μη ανταποκριθέντες στην τελική ανάλυση.
† Η δοσολογία μεταξύ των εβδομάδων 2 και 12 εξαρτάται από το αν οι ασθενείς πληρούν τα κριτήρια για μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση.

1. Blauvelt B, Papp K, Jarell A, et al. A head-to-head comparison
of ixekizumab vs. guselkumabin patients with moderate-to-severe
plaque psoriasis: 12-week efficacy, safety and speed of response
from a randomized, double-blinded trial Br J Dermatol. 2019 Dec
30. doi: 10.1111/bjd.18851.
2. Paul C, Griffiths CEM, van de Kerkhof PCM, et al. Ixekizumab
provides superior efficacy compared with ustekinumab over 52
weeks of treatment: Results from IXORA-S, a phase 3 study. J Am
Acad Dermatol. 2019;80(1):70-79.
3. Papp KA, Leonardi CL, Blauvelt A, et al. Ixekizumab
treatment for psoriasis: integrated efficacy analysis of three 
double-blinded, controlled studies (UNCOVER-1, UNCOVER-2, 
UNCOVER-3). Br J Dermatol. 2018;178(3):674-681.
4. Mease PJ, Smolen JS, Behrens F, et al. A head-to-head
comparison of the efficacy and safety of ixekizumab and 
adalimumab in biological-naïve patients with active psoriatic 
arthritis: 24-week results of a randomised, open-label, 
blinded-assessor trial. Ann Rheum Dis. 2019; doi:10.1136/
annrheumdis-2019-215386.
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Το απόλυτα καθαρό δέρμα είναι εφικτό 
«από την κορυφή μέχρι τα νύχια»

NAPSI=Nail Psoriasis Severity Index, NRS=Numeric Rating Scale,
PPASI=Palmoplantar Psoriasis Area Severity Index,
PSSI=Psoriasis Scalp Severity Index,
sPGA-G=static Physician’s Global Assessment of Genitalia

Κνησμός:
Βελτίωση 

Itch-NRS score ≥ 4:  
εβδομάδα 122

Γεννητικά όργανα:
sPGA-G (0): εβδομάδα 524

Τριχωτό της κεφαλής:
PSSI=0: εβδομάδα 1561 66%

Νύχια:
NAPSI 0: εβδομάδα 1561 62%

Παλάμες και πέλματα:
PPASI 100: εβδομάδα 1561 61% 60%

85%

ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ: «Από την κορυφή μέχρι τα νύχια»

Αρθρώσεις: 
Ανώτερη αποτελεσματικότητα στην PsA
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Η αποτελεσματικότητα του Taltz® δεν επηρεάζεται από την 
προηγούμενη χρήση βιολογικών παραγόντων

P<0.001 για όλες τις συγκρίσεις μεταξύ Taltz® και etanercept. 
NRI=non-responder imputation, PASI=Psoriasis Area Severity Index, Q2W=Κάθε 2 εβδομάδες. 
1. Gottlieb AB, Lacour JP, Korman N, et al. Treatment outcomes with ixekizumab in patients with moderate-to-severe psoriasis who have or have not received prior biological therapies: 
an integrated analysis of two Phase III randomized studies. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(4):679-685.

ΜΕΛΕΤΕΣ UNCOVER-2 & UNCOVER-3  
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50.7%

34.6%

87.7% 91.5%

24.3%

13.2%

37.0%

47.2%

7.0%
3.7%

ΕΠΙΤΕΥΞΗ PASI 75 ΕΠΙΤΕΥΞΗ PASI 100

Δεδομένα από Gottlieb AB, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(4):679-685

ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ
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Καθαρό δέρμα που διαρκεί για τουλάχιστον 4 χρόνια θεραπείας

* Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο τα δεδομένα ασθενών υπό αγωγή με τη συνιστώμενη δόση.
† Συνολικά 385 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στη συνιστώμενη δόση.
mNRI=modified non-responder imputation
1. Lebwohl MG, Gordon KB, Gallo G, Zhang L, Paul C. Ixekizumab sustains high level of efficacy and favorable safety profile over 4 years in patients with moderate
psoriasis: Results from UNCOVER-3 study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Feb;34(2):301-309. doi: 10.1111/jdv.15921.

ΓΡΗΓΟΡΑ + ΣΤΑΘΕΡΑ: Αποτελεσματικότητα που διαρκεί

UNCOVER-3: Ποσοστό ασθενών που πέτυχαν PASI 75/90/100 έως την εβδοµάδα 204, mNRI1*†
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Δεδομένα από Lebwohl MG,et al.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 
Feb;34(2):301-309. doi: 10.1111/jdv.15921
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To Taltz® υπερέχει έναντι του Guselkumab στην ταχύτητα εμφάνισης
ορατού αποτελέσματος (πρώτες 2 εβδομάδες θεραπείας)

* P<0.001 vs. Guselkumab τις εβδομάδες 4,8 και 12
Η επίτευξη PASI 75 την εβδομάδα 2 αποτελούσε δευτερεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης.
NRI=non-responder imputation, PASI=Psoriasis Area Severity Index.
1. Blauvelt B, Papp K, Jarell A, et al. A head-to-head comparison of ixekizumab vs. guselkumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis:
12-week efficacy, safety and speed of response from a randomized, double-blinded trial Br J Dermatol. 2019 Dec 30. doi: 10.1111/bjd.18851.

Δεδομένα από Blauvelt ey al.British Journal of Dermatology, Br J Dermatol 2020; 
182:1321–1322.

ΓΡΗΓΟΡΑ + ΣΤΑΘΕΡΑ: Ταχύτερη έναρξη δράσης vs. GUS
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To Taltz® υπερέχει έναντι του Ustekinumab στην ταχύτητα επίτευξης
απόλυτα καθαρού δέρματος (πρώτες 4 εβδομάδες θεραπείας)

* P<0.001 vs ustekinumab την εβδομάδα 4
45 mg ustekinumab χορηγήθηκαν σε ασθενείς ≤ 100 kg τις εβδομάδες 0 και 4, και στη συνέχεια κάθε 12 εβδομάδες.
160 mg Taltz® χορηγήθηκαν ως δόση έναρξης την εβδομάδα 0, στη συνέχεια 80 mg κάθε 2 εβδομάδες για τις επόμενες 12 εβδομάδες και έπειτα 80 mg κάθε 4 εβδομάδες.
NRI=non-responder imputation, PASI=Psoriasis Area Severity Index.
1. Reich K, Pinter A, Lacour JP, et al. Comparison of ixekizumab with
ustekinumab in moderate-to-severe psoriasis: 24-week results from IXORA-S,
a Phase 3 study. Br J Dermatol. 2017;177(4):1014-1023. 2.  Paul C, Griffiths CEM, van de Kerkhof PCM, et al. Ixekizumab provides superior efficacy compared with ustekinumab over
52 weeks of treatment: Results from IXORA-S, a phase 3 study. J Am Acad Dermatol. 2019;80(1):70-79.

Δεδομένα από Paul C, et al. J Am Acad Dermatol. 2019;80(1):70-79

ΓΡΗΓΟΡΑ + ΣΤΑΘΕΡΑ: Ταχύτερη έναρξη δράσης vs. UST
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UNCOVER 2: Μέση εκατοστιαία βελτίωση του PASI από τις αρχικές τιµές µέχρι την 12η εβδοµάδα (LOCF) 
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To Taltz® υπερέχει έναντι του Etanercept στην ταχύτητα εμφάνισης
ορατού αποτελέσματος (πρώτες 2 εβδομάδες θεραπείας) 

Δεδομένα από Εικόνα 1. ΠΧΠ Ιξεκιζουμάμπης

ΓΡΗΓΟΡΑ + ΣΤΑΘΕΡΑ: Ταχύτερη έναρξη δράσης vs. ETN

LOCF = Last Observation Carried Forward (χρησιμοποιείται η τελευταία διαθέσιμη μέτρηση). Αν κάποιος ασθενής διέκοψε την θεραπεία πριν το πέρας της μελέτης 
(ανεξαρτήτως αιτιολογίας), η τελευταία καταγραφή χρησιμοποιείται σαν μέτρηση για την τελική ανάλυση P<0.001 vs. placebo & etanercept τις εβδομάδες 1-12. 
Η απόλυτη τιμή PASI κατά την ένταξη στη μελέτη ήταν 20.1 για τους ασθενείς που λάμβαναν Taltz® κάθε 2 εβδομάδες,  
19.9 για τους ασθενείς που λάμβαναν etanercept και 20.9 για τους ασθενείς που λάμβαναν placebo. 
1. Taltz ΠΧΠ
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Περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα του Taltz® ανέφεραν βελτίωση† 
της ποιότητας ζωής τους

UNCOVER 3: Ποσοστό ασθενών µε DLQI 0,1 την εβδοµάδα 12 (NRI)1,2  
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Η διαφορά µεταξύ 
Taltz® και placebo και 
µεταξύ Taltz® και 
Etanercept ήταν στατιστικά σηµαντική 
(p<,00001) στην ανάλυση υποοµάδων 
της µελέτης UNCOVER 3

   

ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
DLQI ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ‡

-10,2 -8,0 -1,7

Placebo
(n=168)

64,7%

7,8%

43,7%

Περισσότεροι από 6/10 ασθενείς υπό Taltz® ανέφεραν ότι η ψωρίαση δεν επηρέαζε την ποιότητα ζωής τους

ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΊΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Δεδομένα από Griffiths CEM et al. Lancet. 2015; 38(9993): 541-551. Supplementary appendix
† Βαθμολογίες 0,1 στον δείκτη DLQI υποδεικνύουν ότι η ψωρίαση δεν επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών
Η μέση βαθμολογία DLQI στην αρχική φάση ήταν 12.0 για την ομάδα Taltz® 80mg ανά δύο εβδομάδες, 13.0 για την ομάδα placebo, και 13.0 για την ομάδα του Etanercept. Μία αλλαγή της 
τάξεως των 5 βαθμών από τις αρχικές τιμές θεωρείται κλινικά σημαντική 
Κλινική μελέτη: UNCOVER 3 
1. Griffiths CEM, et al. Comparison of Ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (uncover-2 and uncover-3): results from two phases 3 randomized trials Lancet. 
2015; 38(9993): 541-551. 2. Griffiths CEM et al. Comparison of Ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (uncover-2 and uncover-3): results from two phases 
3 randomized trials Lancet. 2015; 38 9993): 541-551. Supplementary appendix. 3. Finlay AY and Khan GK. Dermatology Life Quality Index (DLQI): a simple practical measure for routine
clinical use. Clin Exp Dermatol 1994; 19:210-216.

DLQI = Dermatology Life Quality Index3 
Ο δερματολογικός δείκτης ποιότητας ζωής (DLQI) είναι ένα απλό, 
επικυρωμένο ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής με 10 ερωτήσεις 
που συμπληρώνουν οι ασθενείς από μόνοι τους. Εξετάζει 
6 κατηγορίες: συμπτώματα και συναισθήματα, καθημερινές 
δραστηριότητες, ελεύθερος χρόνος, εργασία και σχολείο, 
προσωπικές σχέσεις, και θεραπεία. Οι πιθανές απαντήσεις είναι 
«καθόλου», «πολύ», και «πάρα πολύ», που βαθμολογούνται με 
σκορ 0-1,2 και 3 αντίστοιχα. Με 0 βαθμολογούνται ερωτήσεις 
που δεν απαντούνται ή που κρίνονται από τους ασθενείς ως μη 
σχετικές. Η συνολική βαθμολογία παίρνει τιμές από 0 έως 30 
(λιγότερη προς περισσότερη έκπτωση). Μία αλλαγή της τάξης των 
4 βαθμών από τις αρχικές τιμές θεωρείται κλινικά σημαντική, και 
βαθμολογίες 0,1 υποδεικνύουν ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών 
δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την ψωρίαση.

NRI = non-responder imputation 
Εάν ένας ασθενής σταματήσει πρόωρα τη μελέτη, θα θεωρηθεί 
«μη ανταποκριθείς» στην τελική ανάλυση
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Περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα του Taltz® ανέφεραν βελτίωση† 
της ποιότητας ζωής τους σε σχέση με το Ustekinumab

IXORA-S: Ποσοστό ασθενών µε DLQI 0,1 στην 24η εβδοµάδα1
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P<0,05
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ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΊΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Περισσότεροι από 6/10 ασθενείς υπό Taltz® ανέφεραν ότι η ψωρίαση δεν επηρέαζε την ποιότητα ζωής τους

Δεδομένα από Reich K et al. Br J Dermatol. 2017 Oct;177(4):1014-1023.
Κλινική μελέτη: IXORA-S
† Βαθμολογίες 0,1 στον δείκτη DLQI υποδεικνύουν ότι η ψωρίαση δεν επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών 
1. Reich K et al. Comparison of ixekizumab with ustekinumab in moderate-to-severe psoriasis: 24-week results from IXORA-S, Br J Dermatol. 2017 Oct;177(4):1014-1023.
2. Finlay AY and Khan GK. Dermatology Life Quality Index (DLQI): a simple practical measure for routine clinical use. Clin Exp Dermatol 1994; 19:210-216.

DLQI = Dermatology Life Quality Index2 
Ο δερματολογικός δείκτης ποιότητας ζωής (DLQI) είναι ένα απλό, 
επικυρωμένο ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής με 10 ερωτήσεις 
που συμπληρώνουν οι ασθενείς από μόνοι τους. Εξετάζει 
6 κατηγορίες: συμπτώματα και συναισθήματα, καθημερινές 
δραστηριότητες, ελεύθερο χρόνο, εργασία και σχολείο, 
προσωπικές σχέσεις, και θεραπεία. Οι πιθανές απαντήσεις είναι 
«καθόλου», «πολύ», και «πάρα πολύ», που βαθμολογούνται με 
σκορ 0-1, 2 και 3 αντίστοιχα. Με 0 βαθμολογούνται ερωτήσεις 
που δεν απαντούνται ή που κρίνονται από τους ασθενείς ως μη 
σχετικές. Η συνολική βαθμολογία παίρνει τιμές από 0 έως 30 
(λιγότερη προς περισσότερη έκπτωση). Μία αλλαγή της τάξης των 
4 βαθμών από τις αρχικές τιμές θεωρείται κλινικά σημαντική, και 
βαθμολογίες 0,1 υποδεικνύουν ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών 
δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την ψωρίαση.
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Ανοσογονικότητα

Περίπου το 9-17% των ασθενών με ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν θεραπεία με Taltz® στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα ανέπτυξαν 
αντισώματα έναντι του φαρμάκου, με την πλειονότητά τους να είναι σε χαμηλους τιτλους και να μη σχετίζονται με μειωμένη κλινική ανταπόκριση για 
μία διάρκεια θεραπείας έως και 60 εβδομάδων. 

Ωστόσο, περίπου το 1% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz® είχαν επιβεβαιωμένα εξουδετερωτικά αντισώματα που σχετίζονταν με 
χαμηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου και μειωμένη κλινική ανταπόκριση . 

Δεν έχει τεκμηριωθεί με σαφήνεια κάποια σχέση ανάμεσα στην ανοσογονικότητα και τις εμφανιζόμενες κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Αντενδείξεις

Σοβαρή υπερευαισθησία στην δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Κλινικά σημαντικές ενεργές λοιμώξεις (π.χ. ενεργός φυματίωση).
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Λοιμώξεις

Η θεραπεία με το Taltz® σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό εμφάνισης λοιμώξεων, όπως λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, στοματική 
καντιντίαση, επιπεφυκίτιδα και δερματοφυτικές λοιμώξεις. 
 
Το Taltz® θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με κλινικά σημαντική χρόνια λοίμωξη. Εάν αναπτυχθεί μία τέτοια λοίμωξη, 
παρακολουθείτε προσεκτικά και διακόψτε τη χορήγηση του Taltz® εάν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη θεραπεία ή εάν η λοίμωξη 
καταστεί σοβαρή. Το Taltz® δεν θα πρέπει να χορηγείται μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης. Το Taltz® θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε 
ασθενείς με κλινικά σημαντική χρόνια λοίμωξη ή ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Οι ασθενείς θα πρέπει να καθοδηγούνται να ζητούν ιατρικές 
συμβουλές εάν εμφανιστούν σημεία ή συμπτώματα που είναι ενδεικτικά της ύπαρξης λοίμωξης. Εάν αναπτυχθεί μία λοίμωξη, παρακολουθείτε 
προσεκτικά και διακόψτε τη χορήγηση του Taltz εάν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη θεραπεία ή εάν η λοίμωξη καταστεί σοβαρή. 
Το Taltz® δεν θα πρέπει να χορηγείται μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης. 

Το Taltz® δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργό φυματίωση (TB). Εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής αγωγής 
πριν από την έναρξη της θεραπείας με Taltz® σε ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση (TB). Το Taltz® δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με 
ενεργή φυματίωση (TB). Εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής αγωγής πριν από την έναρξη της θεραπείας με Taltz® σε ασθενείς με 
λανθάνουσα φυματίωση (TB). 
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Υπερευαισθησία

Έχουν αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιστατικών αναφυλαξίας, αγγειοοιδήματος, 
κνίδωσης και σπανίως, όψιμων (10-14 ημέρες μετά την ένεση) σοβαρών αντιδράσεων υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της 
εκτεταμένης κνίδωσης, της δύσπνοιας και των υψηλών τίτλων αντισωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας,  
θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως η χορήγηση του Taltz® και να ξεκινά κατάλληλη θεραπεία.
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Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νέων περιστατικών ή παροξύνσεων φλεγμονώδους νόσου του εντέρου με την ιξεκιζουμάμπη. 
Η ιξεκιζουμάμπη δεν συστήνεται σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Εάν ένας ασθενής εμφανίσει σημεία και συμπτώματα 
φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ή εμφανίσει παρόξυνση προϋπάρχουσας φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, η 
ιξεκιζουμάμπη θα πρέπει να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη ιατρική διαχείριση.
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Ανοσοποίηση

Το Taltz® δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με εμβόλια με ζώντες ιούς.
Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση σε εμβόλια με ζώντες ιούς.
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση σε αδρανοποιημένα εμβόλια.



ΠΧΠ / ΦΟΧ

Ανοσογονικότητα Αντενδείξεις Λοιμώξεις Υπερευαισθησία Φλεγμονώδεις
Νόσοι του Εντέρου

Ανοσοποίηση Ανεπιθύμητες
ενέργειες

ΑΣΦΑΛΕΊΑ

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 1/10): Λοιμώξεις ανώτερης αναπνευστικής οδού / Αντίδραση στη θέση της ένεσης 
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 1/100 εώς < 1/10): Δερματοφυτικές λοιμώξεις / Στοματοφαρυγγικό άλγος / Ναυτία
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Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο 
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Taltz 80 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 80 mg ιξεκιζουμάμπης σε 1 ml.

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που 
παράγεται σε κύτταρα CHO.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.

Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Ψωρίαση κατά πλάκας
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι 
οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε παιδιά 
από την ηλικία των 6 ετών και άνω και με σωματικό βάρος τουλάχιστον 25 kg και σε εφήβους 
που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Ψωριασική αρθρίτιδα 
Το Taltz, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού
ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή 
δυσανεξία σε μία ή περισσότερες θεραπείες με τροποποιητικό της νόσου αντιρρευματικό φάρμακο 
(DMARD) (βλ. παράγραφο 5.1).

Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα)
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ενεργό αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα που 
έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε συμβατική θεραπεία.
Μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ενεργό, μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη,
αξονική σπονδυλαρθρίτιδα με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύεται από αυξημένα 
επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) ή/και από ευρήματα σε τομογραφία μαγνητικού συντονισμού 

3

(MRI), οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(ΜΣΑΦ).

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το Taltz προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός γιατρού με εμπειρία στη 
διάγνωση και θεραπεία παθήσεων για τις οποίες ενδείκνυται το Taltz.

Δοσολογία

Ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες
Η συνιστώμενη δόση είναι 160 mg μέσω υποδόριας ένεσης (δύο ενέσεις των 80 mg) κατά την 
Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80 mg (μία ένεση) κατά τις Εβδομάδες 2, 4, 6, 8, 10 και 12 και στη 
συνέχεια δοσολογία συντήρησης με 80 mg (μία ένεση) κάθε 4 εβδομάδες (Q4W).

Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας (ηλικία 6 ετών και άνω)
Δεν διατίθενται δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών 
(βλ. παράγραφο 5.1). Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποστηρίζουν καμία δοσολογία για σωματικό βάρος 
κάτω των 25 kg.
Η συνιστώμενη δόση που χορηγείται μέσω υποδόριας ένεσης στα παιδιά βασίζεται στις ακόλουθες 
κατηγορίες σωματικού βάρους:

Σωματικό 
Βάρος Παιδιού

Συνιστώμενη Αρχική Δόση 
(Εβδομάδα 0)

Συνιστώμενη Δόση κάθε 4 
εβδομάδες (Q4W) στη 
συνέχεια

Μεγαλύτερο 
από 50 kg 

160 mg (δύο ενέσεις των 80 mg) 80 mg

25 έως 50 kg 80 mg 40 mg

Οι δόσεις ιξεκιζουμάμπης 40 mg θα πρέπει να προετοιμάζονται και να χορηγούνται από έναν 
καταρτισμένο επαγγελματία υγείας με τη χρήση της προγεμισμένης σύριγγας Taltz 80 mg/1 ml που 
κυκλοφορεί στην αγορά.
Χρησιμοποιήστε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Taltz 80 mg μόνο σε εκείνα τα παιδιά που 
χρειάζονται μία δόση 80 mg και δεν απαιτείται προετοιμασία της δόσης.
Το Taltz δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά με σωματικό βάρος κάτω των 25 kg. Τα παιδιατρικά 
σωματικά βάρη θα πρέπει να καταγράφονται και να επανελέγχονται τακτικά πριν από τη δοσολογία.

Ψωριασική αρθρίτιδα
Η συνιστώμενη δόση είναι 160 mg μέσω υποδόριας ένεσης (δύο ενέσεις των 80 mg) κατά την 
Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80 mg (μία ένεση) κάθε 4 εβδομάδες. Για ασθενείς με ψωριασική 
αρθρίτιδα και συνυπάρχουσα μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, το συνιστώμενο δοσολογικό 
σχήμα είναι ίδιο με εκείνο για την ψωρίαση κατά πλάκας.

Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ακτινογραφικά και μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη)
Η συνιστώμενη δόση είναι 160 mg (δύο ενέσεις των 80 mg) μέσω υποδόριας ένεσης την Εβδομάδα 0, 
ακολουθούμενη από 80 mg κάθε 4 εβδομάδες (βλ. παράγραφο 5.1 για περισσότερες πληροφορίες).

Για όλες τις ενδείξεις (ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες και παιδιά, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική 
σπονδυλαρθρίτιδα), θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς που 
δεν έχουν παρουσιάσει ανταπόκριση μετά από 16 έως 20 εβδομάδες θεραπείας. Κάποιοι ασθενείς που 
αρχικά παρουσιάζουν μερική ανταπόκριση μπορεί στη συνέχεια να εμφανίσουν βελτίωση με συνέχιση 
της θεραπείας πέραν των 20 εβδομάδων.

Ηλικιωμένοι (≥ 65 ετών)
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2).
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Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών.

Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία
Το Taltz δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να γίνουν 
δοσολογικές συστάσεις.

Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας (σωματικό βάρος κάτω των 25 kg και ηλικία κάτω των 6 ετών)
Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Taltz σε παιδιά με σωματικό βάρος κάτω των 25 kg και ηλικία κάτω 
των 6 ετών για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας. 

Παιδιατρική ψωριασική αρθρίτιδα
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 2 ετών έως λιγότερο 
από 18 ετών, για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας (μία κατηγορία ιδιοπαθούς νεανικής 
αρθρίτιδας) δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Δεν υπάρχει σχετική 
χρήση του Taltz σε παιδιά κάτω των 2 ετών για την ένδειξη της ψωριασικής αρθρίτιδας.

Τρόπος χορήγησης 

Υποδόρια χρήση
Το Taltz πρέπει να χορηγείται με υποδόρια ένεση. Οι θέσεις ένεσης μπορούν να εναλλάσσονται. Εάν 
είναι δυνατόν, οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως 
θέσεις ένεσης. Το διάλυμα/ η πένα δεν πρέπει να ανακινείται.

Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική χορήγησης υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς μπορούν να 
χορηγούν μόνοι τους την ένεση Taltz, εάν ο επαγγελματίας υγείας κρίνει ότι δύνανται. Ωστόσο, ο 
γιατρός θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών. Ολοκληρωμένες 
οδηγίες για τη χορήγηση δίνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης και στις οδηγίες χρήσης.

4.3 Αντενδείξεις

Σοβαρή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.1.

Κλινικά σημαντικές ενεργές λοιμώξεις (π.χ. ενεργός φυματίωση, βλ. παράγραφο 4.4).

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιχνηλασιμότητα

Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα 
και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια.

Λοιμώξεις

Η θεραπεία με το Taltz σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό εμφάνισης λοιμώξεων, όπως λοιμώξεις της 
ανώτερης αναπνευστικής οδού, στοματική καντιντίαση, επιπεφυκίτιδα και δερματοφυτικές λοιμώξεις 
(βλ. παράγραφο 4.8).

Το Taltz θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με κλινικά σημαντική χρόνια λοίμωξη ή 
ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Οι ασθενείς θα πρέπει να καθοδηγούνται να ζητούν ιατρικές 
συμβουλές εάν εμφανιστούν σημεία ή συμπτώματα που είναι ενδεικτικά της ύπαρξης λοίμωξης. Εάν 
αναπτυχθεί μία λοίμωξη, παρακολουθείτε προσεκτικά και διακόψτε τη χορήγηση του Taltz εάν ο 
ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη θεραπεία ή εάν η λοίμωξη καταστεί σοβαρή. Το Taltz δεν θα 
πρέπει να χορηγείται μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης. 



5

Το Taltz δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργή φυματίωση (TB). Εξετάστε το 
ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής αγωγής πριν από την έναρξη της θεραπείας με Taltz σε 
ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση (TB). 

Υπερευαισθησία

Έχουν αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
περιστατικών αναφυλαξίας, αγγειοοιδήματος, κνίδωσης και σπανίως, όψιμων (10-14 ημέρες μετά την 
ένεση) σοβαρών αντιδράσεων υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης κνίδωσης, 
της δύσπνοιας και των υψηλών τίτλων αντισωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής αντίδρασης 
υπερευαισθησίας, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως η χορήγηση του Taltz και να ξεκινά κατάλληλη 
θεραπεία.

Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου (συμπεριλαμβανομένων της νόσου του Crohn και της ελκώδους 
κολίτιδας)

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νέων περιστατικών ή παροξύνσεων φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 
με την ιξεκιζουμάμπη (βλ. παράγραφο 4.8). Η ιξεκιζουμάμπη δεν συστήνεται σε ασθενείς με 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Εάν ένας ασθενής εμφανίσει σημεία και συμπτώματα φλεγμονώδους 
νόσου του εντέρου ή εμφανίσει παρόξυνση προϋπάρχουσας φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, η 
ιξεκιζουμάμπη θα πρέπει να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη ιατρική διαχείριση.

Ανοσοποιήσεις

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με εμβόλια με ζώντες ιούς. Δεν διατίθενται δεδομένα 
σχετικά με την ανταπόκριση σε εμβόλια με ζώντες ιούς. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με 
την ανταπόκριση σε αδρανοποιημένα εμβόλια (βλ. παράγραφο 5.1). 

Έκδοχα 

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση των 80 mg, 
δηλαδή ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου». 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Σε μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας, η ασφάλεια του Taltz σε συνδυασμό με άλλους 
ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή φωτοθεραπεία δεν έχει αξιολογηθεί.
Σε φαρμακοκινητικές πληθυσμιακές αναλύσεις, η κάθαρση της ιξεκιζουμάμπης δεν επηρεάστηκε από 
τη συχγορήγηση κορτικοστεροειδών από του στόματος, ΜΣΑΦ, σουλφασαλαζίνης ή μεθοτρεξάτης.

Υποστρώματα κυτοχρώματος P450

Τα αποτελέσματα μίας μελέτης αλληλεπίδρασης φαρμάκων σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 
ψωρίαση κατέδειξαν ότι η χορήγηση της ιξεκιζουμάμπης για 12 εβδομάδες με φάρμακα που 
μεταβολίζονται από το CYP3A4 (π.χ μιδαζολάμη), το CYP2C9 (π.χ βαρφαρίνη), το CYP2C19 (π.χ  
ομεπραζόλη), το CYP1A2 (π.χ καφεΐνη) ή το CYP2D6 (π.χ δεξτρομεθορφάνη) δεν έχει κλινικά 
σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική αυτών των φαρμάκων.
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4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης

Οι γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούν μία αποτελεσματική μέθοδο 
αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 10 εβδομάδες μετά τη διακοπή της 
θεραπείας.

Κύηση

Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από τη χρήση της ιξεκιζουμάμπης σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες 
σε πειραματόζωα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σε ό,τι αφορά την κύηση, 
την ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την ανάπτυξη του παιδιού μετά τον τοκετό (βλ. παράγραφο 
5.3). Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Taltz κατά τη διάρκεια της 
κύησης.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό το κατά πόσον η ιξεκιζουμάμπη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα ή 
απορροφάται συστηματικά μετά την πρόσληψη. Ωστόσο, η ιξεκιζουμάμπη απεκκρίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα στο μητρικό γάλα πιθήκων cynomolgus. Θα πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο 
θηλασμός ή εάν θα διακοπεί η χορήγηση του Taltz, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για 
το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα.

Γονιμότητα

Η επίδραση της ιξεκιζουμάμπης στην ανθρώπινη γονιμότητα δεν έχει αξιολογηθεί. Μελέτες σε
πειραματόζωα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σε σχέση με τη γονιμότητα 
(βλ. παράγραφο 5.3).

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Το Taltz δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 
μηχανημάτων. 

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας

Οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο (ADR) ήταν οι αντιδράσεις στη 
θέση της ένεσης (15,5 %) και οι λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού (16,4 %) (πιο συχνά 
ρινοφαρυγγίτιδα). 

Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες και τις αναφορές μετά την κυκλοφορία του 
προϊόντος (Πίνακας 1) αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σύμφωνα με το MedDRA. 
Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη 
συχνότητα, με πρώτες τις πιο συχνές αντιδράσεις. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας. 
Επιπροσθέτως, η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια βασίζεται στην 
ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως 
< 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000).

Συνολικά, 8.956 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με το Taltz σε τυφλοποιημένες και ανοιχτού 
σχεδιασμού κλινικές μελέτες στην ψωρίαση κατά πλάκας, την ψωριασική αρθρίτιδα, την αξονική 
σπονδυλαρθρίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. Από αυτούς, 6.385 ασθενείς εκτέθηκαν στο Taltz 
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για τουλάχιστον ένα έτος, και αντιπροσωπεύουν αθροιστικά 19.833 ανθρωπο-έτη έκθεσης ενηλίκων 
και 196 παιδιά, τα οποία αντιπροσωπεύουν συγκεντρωτικά 207 ανθρωπο-έτη έκθεσης.

Στην ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες, συνολικά 3.119 ασθενείς αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες
(2.328 ασθενείς που λάμβαναν ιξεκιζουμάμπη). 

Στην ψωριασική αρθρίτιδα σε ενήλικες, συνολικά 678 ασθενείς αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες
(454 ασθενείς που λάμβαναν ιξεκιζουμάμπη).
Στην αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ακτινογραφικά και μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη axSpA), 
συνολικά 868 ασθενείς αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες (574 ασθενείς λάμβαναν ιξεκιζουμάμπη).

Πίνακας 1. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες και αναφορές μετά την 
κυκλοφορία του προϊόντος

 
Κατηγορία/ Οργανικό
Σύστημα

Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Πολύ Συχνές Λοίμωξη ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος

Συχνές Δερματοφυτική λοίμωξη, Απλός 
έρπης (βλεννογονοδερματικός)

Όχι Συχνές Γρίπη, Ρινίτιδα, Στοματική 
καντιντίαση, Επιπεφυκίτιδα, 
Κυτταρίτιδα

Διαταραχές του αιμοποιητικού 
και του λεμφικού συστήματος 

Όχι Συχνές Ουδετεροπενία, Θρομβοπενία

Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού συστήματος 

Όχι Συχνές Αγγειοοίδημα
Σπάνιες Αναφυλαξία

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και 
του μεσοθωράκιου 

Συχνές Στοματοφαρυγγικό άλγος

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 

Συχνές Ναυτία
Όχι Συχνές Φλεγμονώδης νόσος του 

εντέρου
Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού 

Όχι Συχνές Κνίδωση, Εξάνθημα, Έκζεμα

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Πολύ συχνές Αντιδράσεις στη θέση της 
ένεσης

α Βλ. παράγραφο περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

(Με βάση τα δεδομένα ανεπιθύμητων ενεργειών από 4.204 ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση 
κατά πλάκας [4.729,7 ανθρωπο-έτη] και από 1.117 ασθενείς με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα [1.050,6 
ανθρωπο-έτη] και 196 ασθενείς με παιδιατρική ψωρίαση [207 ανθρωπο-έτη], οι οποίοι είχαν λάβει 
τουλάχιστον 1 δόση ιξεκιζουμάμπης.)  

Αντιδράσεις στη θέση της ένεσης
Οι πιο συχνά παρατηρηθείσες αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν το ερύθημα και ο πόνος. Οι 
αντιδράσεις αυτές ήταν κατά κύριο λόγο ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και δεν οδήγησαν σε διακοπή 
της θεραπείας με Taltz.
Στις μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν πιο 
συχνές σε ασθενείς με σωματικό βάρος < 60 kg σε σύγκριση με την ομάδα με σωματικό βάρος ≥ 60 
kg (25% έναντι 14% για τις ομάδες χορήγησης Q2W και Q4W συνολικά). Στις μελέτες της 
ψωριασικής αρθρίτιδας, οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν πιο συχνές σε ασθενείς με σωματικό 
βάρος < 100 kg σε σύγκριση με την ομάδα με σωματικό βάρος ≥ 100 kg (24% έναντι 13% για το 
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σύνολο των ομάδων χορήγησης Q2W και Q4W). Στις μελέτες της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας, οι 
αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν παρόμοιες σε ασθενείς με σωματικό βάρος < 100 kg σε 
σύγκριση με την ομάδα ασθενών με σωματικό βάρος ≥ 100 kg (14% έναντι 9% για το σύνολο των 
ομάδων χορήγησης Q2W και Q4W). Η αυξημένη συχνότητα αντιδράσεων στη θέση της ένεσης για τις 
ομάδες χορήγησης Q2W και Q4W συνολικά δεν είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των περιστατικών 
διακοπής της θεραπείας είτε στις μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας, είτε στις μελέτες της 
ψωριασικής αρθρίτιδας ή της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας.

Λοιμώξεις
Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά 
πλάκας σε ενήλικες, λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 27,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz 
για έως και 12 εβδομάδες σε σύγκριση με το 22,9% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. 

Η πλειονότητα των λοιμώξεων ήταν μη σοβαρές και ήπιας έως μέτριας βαρύτητας, οι περισσότερες 
από τις οποίες δεν κατέστησαν αναγκαία τη διακοπή της θεραπείας. Σοβαρές λοιμώξεις 
παρατηρήθηκαν σε 13 (0,6%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz και σε 3 (0,4%) ασθενείς που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.4). Σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας, λοιμώξεις 
αναφέρθηκαν στο 52,8% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz (46,9 ανά 100 ανθρωπο-έτη). 
Σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 1,6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz (1,5 ανά 100 
ανθρωπο-έτη).

Τα ποσοστά λοιμώξεων που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας και της 
αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στις μελέτες της 
ψωρίασης κατά πλάκας, με εξαίρεση τις συχνότητες εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών της 
γρίπης και της επιπεφυκίτιδας, οι οποίες ήταν συχνές στους ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα.

Εργαστηριακή αξιολόγηση της ουδετεροπενίας και της θρομβοπενίας
Σε μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας, 9% των ασθενών που λάμβαναν Taltz παρουσίασαν 
ουδετεροπενία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός των ουδετερόφιλων στο αίμα ήταν 
≥ 1.000 κύτταρα/mm3. Τέτοια επίπεδα ουδετεροπενίας ενδέχεται να επιμείνουν, να έχουν 
διακυμάνσεις ή να είναι παροδικά. Το 0,1% των ασθενών που έλαβαν Taltz ανέπτυξαν αριθμό 
ουδετερόφιλων < 1.000 κύτταρα/mm3. Εν γένει, η ουδετεροπενία δεν απαίτησε διακοπή της θεραπείας 
με Taltz. Το 3% των ασθενών που έλαβαν Taltz, παρουσίασαν μετατόπιση από τη φυσιολογική τιμή 
αιμοπεταλίων κατά την είσοδο στη μελέτη σε < 150.000 κύτταρα/mm3 έως ≥ 75.000 κύτταρα/mm3. Η 
θρομβοπενία ενδέχεται να επιμείνει, να έχει διακυμάνσεις ή να είναι παροδική.

Η συχνότητα εμφάνισης ουδετεροπενίας και θρομβοπενίας στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής 
αρθρίτιδας και της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε στις 
μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας.

Ανοσογονικότητα
Περίπου το 9-17% των ενηλίκων ασθενών με ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν θεραπεία με Taltz 
στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του φαρμάκου, με την 
πλειονότητά τους να είναι χαμηλών τίτλων και να μη σχετίζονται με μειωμένη κλινική απόκριση για 
μία διάρκεια θεραπείας έως και 60 εβδομάδων. Ωστόσο, περίπου το 1% των ασθενών που έλαβαν 
θεραπεία με Taltz είχαν εξουδετερωτικά αντισώματα που σχετίζονταν με χαμηλές συγκεντρώσεις του 
φαρμάκου και μειωμένη κλινική απόκριση. 

Στους ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα που λάμβαναν θεραπεία με Taltz στο συνιστώμενο 
δοσολογικό σχήμα για έως και 52 εβδομάδες, περίπου 11% ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του 
φαρμάκου, τα περισσότερα από αυτά σε χαμηλούς τίτλους, ενώ περίπου 8% είχαν επιβεβαιωμένα 
εξουδετερωτικά αντισώματα. Δεν παρατηρήθηκε προφανής σχέση μεταξύ της παρουσίας 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων και της επίδρασης στη συγκέντρωση ή την αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου.

Σε παιδιατρικούς ασθενείς με ψωρίαση που λάμβαναν θεραπεία με Taltz στο συνιστώμενο 
δοσολογικό σχήμα για έως και 12 εβδομάδες, 21 ασθενείς (18%) ανέπτυξαν αντισώματα κατά του 
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φαρμάκου, περίπου οι μισοί είχαν χαμηλούς τίτλους και 5 ασθενείς (4%) είχαν επιβεβαιωμένα 
εξουδετερωτικά αντισώματα που σχετίζονταν με χαμηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου. Δεν 
παρατηρήθηκε συσχέτιση με κλινική ανταπόκριση ή ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στους ασθενείς με ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα που λάμβαναν θεραπεία 
με Taltz στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα για έως και 16 εβδομάδες, το 5,2% ανέπτυξαν 
αντισώματα κατά του φαρμάκου, η πλειονότητα των οποίων ήταν σε χαμηλό τίτλο, και το 1,5% (3 
ασθενείς) είχαν εξουδετερωτικά αντισώματα (NAb). Σε αυτούς τους 3 ασθενείς, τα θετικά για NAb
δείγματα είχαν χαμηλές συγκεντρώσεις ιξεκιζουμάμπης και δεν επιτεύχθηκε ανταπόκριση ASAS40 σε 
κανέναν από αυτούς τους ασθενείς. Σε ασθενείς με μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική 
σπονδυλαρθρίτιδα που λάμβαναν θεραπεία με Taltz στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα για έως και 
52 εβδομάδες, το 8,9% ανέπτυξαν αντισώματα κατά του φαρμάκου, τα οποία ήταν στο σύνολό τους 
σε χαμηλό τίτλο. Kανένας ασθενής δεν είχε εξουδετερωτικά αντισώματα και δεν παρατηρήθηκε 
εμφανής συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας αντισωμάτων κατά του φαρμάκου και της συγκέντρωσης, 
της αποτελεσματικότητας ή της ασφάλειας του φαρμάκου.

Σε όλες τις ενδείξεις, δεν έχει τεκμηριωθεί με σαφήνεια κάποια σχέση ανάμεσα στην 
ανοσογονικότητα και τις εμφανιζόμενες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ανεπιθύμητες ενέργειες.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Tο προφίλ ασφαλείας που παρατηρήθηκε σε παιδιά με ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν θεραπεία με 
Taltz κάθε 4 εβδομάδες συνάδει με το προφίλ ασφαλείας σε ενηλίκους ασθενείς με ψωρίαση κατά 
πλάκας, με την εξαίρεση των συχνοτήτων εμφάνισης επιπεφυκίτιδας, γρίπης και κνίδωσης, οι οποίες 
ήταν συχνές. Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ήταν επίσης συχνότερη σε παιδιατρικούς ασθενείς, 
αν και εξακολουθούσε να είναι όχι συχνή. Στην παιδιατρική κλινική μελέτη, νόσος του Crohn
εμφανίστηκε στο 0,9% των ασθενών στην ομάδα του Taltz και στο 0% των ασθενών στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου 12 
εβδομάδων. Νόσος του Crohn εμφανίστηκε σε συνολικά 4 ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με Taltz
(2,0%) συνολικά κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου και της περιόδου 
συντήρησης της παιδιατρικής κλινικής μελέτης.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 
06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr).

4.9 Υπερδοσολογία

Δόσεις έως και 180 mg έχουν χορηγηθεί υποδορίως σε κλινικές μελέτες χωρίς δοσο-περιοριστική 
τοξικότητα. Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας έως και 240 mg, υποδορίως, ως εφάπαξ 
χορήγηση σε κλινικές μελέτες, χωρίς την εμφάνιση οποιονδήποτε σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. 
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για σημεία ή 
συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και η άμεση έναρξη κατάλληλης αντιμετώπισης των 
συμπτωμάτων.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ανοσοκατασταλτικά, αναστολείς ιντερλευκίνης, κωδικός ATC: 
L04AC13
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Μηχανισμός δράσης

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα IgG4 μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται με υψηλή συγγένεια (< 3 pM) 
και ειδικότητα στην ιντερλευκίνη 17A (τόσο στην IL-17A όσο και στην IL-17A/F). Οι αυξημένες 
συγκεντρώσεις της IL-17A θεωρείται ότι εμπλέκονται στην παθογένεια της ψωρίασης μέσω της
προαγωγής του πολλαπλασιασμού και της ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων, καθώς και στην
παθογένεια της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας μέσω της πρόκλησης 
φλεγμονής, η οποία οδηγεί σε διαβρωτική οστική βλάβη και παθολογικό σχηματισμό νέου οστού. Η 
αδρανοποίηση της IL-17A από την ιξεκιζουμάμπη αναστέλλει αυτές τις δράσεις. Η ιξεκιζουμάμπη δεν 
συνδέεται στους συνδέτες IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E ή IL-17F.
Αναλύσεις σύνδεσης in vitro επιβεβαίωσαν ότι η ιξεκιζουμάμπη δεν συνδέεται στους ανθρώπινους 
Fcγ υποδοχείς I, IIa και IIIa ή στο συστατικό συμπληρώματος C1q.

Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις

Η ιξεκιζουμάμπη ρυθμίζει τις βιολογικές αποκρίσεις που επάγονται ή ρυθμίζονται από την IL-17A. 
Με βάση δεδομένα βιοψίας ψωριασικού δέρματος από μία μελέτη φάσης Ι, υπήρξε μία δοσο-
σχετιζόμενη τάση προς μειωμένο πάχος επιδερμίδας, αριθμό πολλαπλασιαζόμενων 
κερατινοκυττάρων, Τ-κυττάρων και δενδριτικών κυττάρων, καθώς και μειώσεις των δεικτών τοπικής 
φλεγμονής, από την είσοδο στη μελέτη έως και την ημέρα 43. Ως άμεσο επακόλουθο, η θεραπεία με 
ιξεκιζουμάμπη μειώνει το ερύθημα, τη σκλήρυνση και την απολέπιση που παρατηρούνται στις βλάβες 
της ψωρίασης κατά πλάκας.

Το Taltz έχει καταδειχτεί ότι μειώνει (εντός 1 εβδομάδας θεραπείας) τα επίπεδα της C-αντιδρώσας 
πρωτεΐνης, η οποία είναι δείκτης φλεγμονής. 

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Taltz αξιολογήθηκαν σε τρεις τυχαιοποιημένες, διπλά 
τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ σε ενηλίκους ασθενείς με μέτρια έως 
σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για φωτοθεραπεία ή συστηματική θεραπεία 
(UNCOVER-1, UNCOVER-2 και UNCOVER-3). Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz 
αξιολογήθηκαν επίσης έναντι της ετανερσέπτης (UNCOVER-2 και UNCOVER-3). Οι ασθενείς που 
τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν Taltz και είχαν παρουσιάσει ανταπόκριση στη Στατική Συνολική 
Εκτίμηση του Ιατρού (static Physician Global Assessment) sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 
τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου για να λάβουν εικονικό φάρμακο ή Taltz για ένα επιπρόσθετο διάστημα 48 
εβδομάδων (UNCOVER-1 και UNCOVER-2). Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν 
εικονικό φάρμακο, ετανερσέπτη ή Taltz και δεν είχαν παρουσιάσει ανταπόκριση sPGA (0,1) έλαβαν 
Taltz για έως και 48 εβδομάδες.

Από τους 3.866 ασθενείς που εντάχθηκαν σε αυτές τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, 
64% είχαν λάβει προηγούμενη συστηματική θεραπεία (βιολογικοί παράγοντες, συμβατική 
συστηματική θεραπεία ή ψωραλένια και υπεριώδης ακτινοβολία Α (PUVA)), 43,5% είχαν λάβει 
προηγούμενη φωτοθεραπεία, 49,3% είχαν λάβει προηγούμενη συμβατική συστηματική θεραπεία και 
26,4% είχαν λάβει προηγούμενη βιολογική θεραπεία για την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Από όλους 
τους ασθενείς, 14,9% είχαν λάβει τουλάχιστον έναν αντι-TNFα παράγοντα και 8,7% είχαν λάβει έναν 
αντι-IL-12/IL-23 παράγοντα. To 23,4% των ασθενών είχαν ιστορικό ψωριασικής αρθρίτιδας κατά την 
είσοδο στη μελέτη. 

Και στις τρεις μελέτες, τα κύρια καταληκτικά σημεία ήταν η αναλογία των ασθενών που πέτυχαν 
ανταπόκριση στο Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (Psoriasis Area and Severity 
Index) PASI 75 και sPGA 0 (απουσία νόσου) ή 1 (ελάχιστη νόσος) κατά την Εβδομάδα 12 έναντι του 
εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς σε όλες τις θεραπευτικές ομάδες είχαν μέση βαθμολογία PASI κατά 
την είσοδο στη μελέτη που κυμαινόταν από 17,4 έως 18,3. Το 48,3% έως 51,2% των ασθενών είχαν 
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κατά την είσοδο στη μελέτη βαθμολογία sPGA βαριάς ή πολύ βαριάς νόσου και μέση βαθμολογία 
Κνησμού στην Αριθμητική Κλίμακα (NRS) που κυμαινόταν από 6,3 έως 7,1.

Κλινική ανταπόκριση στις 12 εβδομάδες
Στη μελέτη UNCOVER-1 εντάχθηκαν 1.296 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:1:1) για να 
λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] 
μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) για 12 εβδομάδες. 

Πίνακας 2. Δεδομένα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-1

Καταληκτικά
σημεία

Αριθμός ασθενών (%)
Διαφορά από Εικονικό Φάρμακο 

στο Ποσοστό Ανταπόκρισης (95% 
CI)

Εικονικό 
φάρμακο
(N = 431)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 432)

Taltz 
80 mg Q2W

(N = 433)

Taltz
80 mg Q4W

Taltz 
80 mg Q2W

sPGA “0” 
(απουσία 
νόσου) ή “1” 
(ελάχιστη 
νόσος)

14 (3,2) 330 (76,4)α 354 (81,8)α 73,1 (68,8, 
77,5) 78,5 (74,5, 82,5)

sPGA “0” 
(απουσία 
νόσου)

0 149 (34,5)α 160 (37,0)α 34,5 (30,0, 
39,0) 37,0 (32,4, 41,5)

PASI 75 17 (3,9) 357 (82,6)α 386 (89,1)α 78,7 (74,7, 
82,7) 85,2 (81,7, 88,7)

PASI 90 2 (0,5) 279 (64,6)α 307 (70,9)α 64,1 (59,6, 
68,7) 70,4 (66,1, 74,8)

PASI 100 0 145 (33,6)α 153 (35,3)α 33,6 (29,1, 
38,0) 35,3 (30,8, 39,8)

Μείωση 
κνησμού στην 
κλίμακα 
NRS ≥ 4β

58 (15,5) 305 (80,5)α 336 (85,9)α 65,0 (59,5, 
70,4) 70,4 (65,4, 75,5)

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεση Θεραπείας (Intention to Treat,
ΙΤΤ)
Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες
α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο
β Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την είσοδο στη μελέτη: εικονικό φάρμακο N = 374,
Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Στη μελέτη UNCOVER-2 εντάχθηκαν 1.224 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:2:2:2) για να 
λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] 
μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) ή ετανερσέπτη 50 mg δύο φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες.
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Πίνακας 3. Δεδομένα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-2

Καταληκτικά
σημεία

Αριθμός ασθενών (%)
Διαφορά από Εικονικό 
Φάρμακο στο Ποσοστό 
Ανταπόκρισης (95% CI)

Εικονικό 
φάρμακο
(N = 168)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 347)

Taltz 
80 mg Q2W
(N = 351)

Ετανερσέπτη
50 mg δύο 
φορές την 
εβδομάδα
(N = 358)

Taltz
80 mg Q4W

Taltz 
80 mg Q2W

sPGA “0” 
(απουσία 
νόσου) ή “1” 
(ελάχιστη 
νόσος)

4 (2,4) 253 (72,9)α,β 292 (83,2)α,β 129 (36,0)α 70,5 
(65,3, 75,7)

80,8 
(76,3, 85,4)

sPGA “0” 
(απουσία 
νόσου)

1 (0,6) 112 (32,3)α,β 147 (41,9)α,β 21 (5,9)γ 31,7 
(26,6, 36,7)

41,3 
(36,0, 46,6)

PASI 75 4 (2,4) 269 (77,5)α,β 315 (89,7)α,β 149 (41,6)α 75,1 
(70,2, 80,1)

87,4 
(83,4, 91,3)

PASI 90 1 (0,6) 207 (59,7)α,β 248 (70,7)α,β 67 (18,7)α 59,1 
(53,8, 64,4)

70,1 
(65,2, 75,0)

PASI 100 1 (0,6) 107 (30,8)α,β 142 (40,5)α,β 19 (5,3)γ 30,2 
(25,2, 35,2)

39,9 
(34,6, 45,1)

Μείωση 
κνησμού 
στην 
κλίμακα
NRS ≥ 4δ

19 (14,1) 225 (76,8)α,β 258 (85,1)α,β 177 (57,8)α 62,7 
(55,1, 70,3)

71,1 
(64,0, 78,2)

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεση Θεραπείας (ΙΤΤ)
Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες.
α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο
β p < 0,001 σε σύγκριση με την ετανερσέπτη
γ p < 0,01 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο
δ Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την είσοδο στη μελέτη: εικονικό φάρμακο N = 135,
Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, Ετανερσέπτη N = 306

Στη μελέτη UNCOVER-3 εντάχθηκαν 1.346 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:2:2:2) για να 
λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] 
μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) ή ετανερσέπτη 50 mg δύο φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες.
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Πίνακας 4. Δεδομένα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-3

Καταληκτικά
σημεία

Αριθμός ασθενών (%)

Διαφορά από Εικονικό 
Φάρμακο στο Ποσοστό 
Ανταπόκρισης (95% CI)

Εικονικό 
φάρμακο
(N = 193)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 386)

Taltz 
80 mg Q2W
(N = 385)

Ετανερσέπτη
50 mg δύο 
φορές την 
εβδομάδα
(N = 382)

Taltz 
80 mg Q4W

Taltz 
80 mg Q2W

sPGA “0” 
(απουσία 
νόσου) ή “1” 
(ελάχιστη 
νόσος) 

13 (6,7) 291 (75,4)α,β 310 (80,5)α,β 159 (41,6)α 68,7 
(63,1, 74,2)

73,8 
(68,5, 79,1)

sPGA “0” 
(απουσία 
νόσου) 

0 139 (36,0)α,β 155 (40,3)α,β 33 (8,6)α 36,0 
(31,2, 40,8)

40,3 
(35,4, 45,2)

PASI 75 14 (7,3) 325 (84,2)α,β 336 (87,3)α,β 204 (53,4)α 76,9 
(71,8, 82,1)

80,0 
(75,1, 85,0)

PASI 90 6 (3,1) 252 (65,3)α,β 262 (68,1)α,β 98 (25,7)α 62,2 
(56,8, 67,5)

64,9 
(59,7, 70,2)

PASI 100 0 135 (35,0)α,β 145 (37,7)α,β 28 (7,3)α 35 (30,2, 
39,7)

37,7 
(32,8, 42,5)

Μείωση 
κνησμού 
στην 
κλίμακα 
NRS ≥ 4γ

33 (20,9) 250 (79,9)α,β 264 (82,5)α,β 200 (64,1)α 59,0 
(51,2, 66,7)

61,6 
(54,0, 69,2)

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεση Θεραπείας (ΙΤΤ)
Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες
α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο
β p < 0,001 σε σύγκριση με την ετανερσέπτη
γ Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την είσοδο στη μελέτη: εικονικό φάρμακο N = 158,
Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Ετανερσέπτη N = 312

Το Taltz σχετίστηκε με ταχεία έναρξη της αποτελεσματικότητας με > 50% μείωση της μέσης 
βαθμολογίας PASI έως και την Εβδομάδα 2 (Εικόνα 1). Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν 
ανταπόκριση PASI 75 ήταν σημαντικά μεγαλύτερο για το Taltz σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο 
και την ετανερσέπτη ήδη από την Εβδομάδα 1. Περίπου το 25% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία 
με Taltz πέτυχαν βαθμολογία PASI < 5 έως την Εβδομάδα 2, άνω του 55% πέτυχαν βαθμολογία PASI 
< 5 έως και την Εβδομάδα 4 και το ποσοστό αυξήθηκε στο 85% έως και την Εβδομάδα 12 (σε 
σύγκριση με 3%, 14% και 50%, αντίστοιχα, για την ετανερσέπτη). Σημαντικές βελτιώσεις ως προς 
την ένταση του κνησμού παρατηρήθηκαν κατά την Εβδομάδα 1 σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 
Taltz. 
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Εικόνα 1. Βαθμολογία PASI, εκατοστιαία βελτίωση σε κάθε επίσκεψη μετά την είσοδο στη 
μελέτη (mBOCF) στον Πληθυσμό με Πρόθεση Θεραπείας (ΙΤΤ) κατά τη 
διάρκεια της Φάσης Εφόδου - UNCOVER-2 και UNCOVER-3

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz αποδεικνύονται ανεξαρτήτως της ηλικίας, του 
φύλου, της φυλής, του σωματικού βάρους, της βαρύτητας του δείκτη PASI κατά την είσοδο στη 
μελέτη, της εντόπισης των βλαβών, της συνυπάρχουσας ψωριασικής αρθρίτιδας και της 
προηγούμενης θεραπείας με βιολογικό παράγοντα. Το Taltz ήταν αποτελεσματικό σε ασθενείς που 
δεν είχαν λάβει προηγουμένως συστηματική θεραπεία ή βιολογικούς παράγοντες, σε ασθενείς που 
είχαν προηγουμένως λάβει βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες, καθώς και σε ασθενείς 
στους οποίους η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες είχε αποτύχει.

Αποτελεσματικότητα σε Μη Ανταποκριθέντες στην Ετανερσέπτη: Από τους ασθενείς που 
ταυτοποιήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες στην ετανερσέπτη με sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 στη 
μελέτη UNCOVER-2 (N = 200) και άλλαξαν σε θεραπεία με Taltz 80 mg Q4W μετά από μία περίοδο 
έκπλυσης 4 εβδομάδων, το 73% και το 83,5% των ασθενών πέτυχαν sPGA (0,1) και PASI 75, 
αντίστοιχα, μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας με Taltz. 

Στις 2 κλινικές μελέτες στις οποίες συμπεριλήφθηκε ένας ενεργός συγκριτικός παράγοντας 
(UNCOVER-2 και UNCOVER-3), το ποσοστό των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 1,9% 
τόσο για την ετανερσέπτη όσο και για το Taltz, και το ποσοστό διακοπής της θεραπείας λόγω 
ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 1,2% για την ετανερσέπτη και 2,0% για το Taltz. Το ποσοστό 
λοιμώξεων ήταν 21,5% για την ετανερσέπτη και 26,0% για το Taltz, με την πλειονότητα των 
συμβάντων να είναι ήπιας έως μέτριας βαρύτητας. Το ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων ήταν 0,4% για 
την ετανερσέπτη και 0,5% για το Taltz.

Διατήρηση της Ανταπόκρισης κατά την Εβδομάδα 60
Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν αρχικά για να λάβουν Taltz και θεωρήθηκαν ανταποκριθέντες κατά 
την Εβδομάδα 12 (δηλ. βαθμολογία sPGA 0,1) στις μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2,
τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου σε ένα από τα ακόλουθα θεραπευτικά σχήματα για μία επιπρόσθετη περίοδο 
48 εβδομάδων: εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε 4 ή 12 εβδομάδες [Q4W ή Q12W]). 

15

Πίνακας 5. Διατήρηση της Ανταπόκρισης και Αποτελεσματικότητα κατά την Εβδομάδα 60 
(Μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2) 

Καταληκτικά
σημεία

Αριθμός ασθενών (%)

Διαφορά από Εικονικό 
Φάρμακο στο Ποσοστό 
Ανταπόκρισης (95% CI)

80 mg Q4W 
(επαγωγή) / 

Εικονικό 
φάρμακο 

(συντήρηση) 
(N = 191)

80 mg Q2W 
(επαγωγή) / 

Εικονικό 
φάρμακο 

(συντήρηση) 
(N = 211)

80 mg Q4W 
(επαγωγή) / 
80 mg Q4W 
(συντήρηση) 

(N = 195)

80 mg Q2W 
(επαγωγή) / 
80 mg Q4W 
(συντήρηση) 

(N = 221)

80 mg Q4W 
(επαγωγή) / 
80 mg Q4W 
(συντήρηση)

80 mg Q2W 
(επαγωγή) / 
80 mg Q4W 
(συντήρηση)

Διατήρηση sPGA 
“0” (καθαρό) ή 
“1” (ελάχιστο)

12 (6,3) 16 (7,6) 134 (68,7)α 173 (78,3)α
62,4 

(55,1, 69,8)
70,7

(64,2, 77,2)

Διατήρηση ή 
Επίτευξη 
sPGA “0” 
(καθαρό)

3 (1,6) 6 (2,8) 96 (49,2)α 130 (58,8)α
47,7 

(40,4, 54,9)
56,0 

(49,1, 62,8)

Διατήρηση ή 
Επίτευξη PASI 
75

15 (7,9) 19 (9,0) 145 (74,4)α 184 (83,3)α
66,5 

(59,3, 73,7)
74,3 

(68,0, 80,5)

Διατήρηση ή 
Επίτευξη PASI 
90

9 (4,7) 10 (4,7) 130 (66,7)α 169 (76,5)α
62,0 

(54,7, 69,2)
71,7

(65,4, 78,0)

Διατήρηση ή 
Επίτευξη PASI 
100

3 (1,6) 6 (2,8) 97 (49,7)α 127 (57,5)α
48,2 

(40,9, 55,4)
54,6

(47,7, 61,5)

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό ανάλυσης
Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες
α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

Το Taltz ήταν αποτελεσματικό στη διατήρηση της ανταπόκρισης σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει 
προηγουμένως συστηματική θεραπεία ή βιολογικούς παράγοντες, σε ασθενείς που είχαν 
προηγουμένως λάβει βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες, καθώς και σε ασθενείς στους 
οποίους η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες είχε αποτύχει.

Για τους ανταποκριθέντες κατά sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 που τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου σε 
διακοπή της θεραπείας (δηλ. εικονικό φάρμακο), ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση υποτροπής 
(sPGA ≥ 3) ήταν 164 ημέρες στις ομαδοποιημένες μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2. Μεταξύ 
των ασθενών αυτών, το 71,5% πέτυχαν εκ νέου τουλάχιστον μία ανταπόκριση sPGA (0,1) εντός 12 
εβδομάδων από την επανέναρξη της θεραπείας με Taltz 80 mg Q4W.

Καταδείχθηκαν σημαντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις κατά την Εβδομάδα 12 από την είσοδο στη 
μελέτη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και την ετανερσέπτη στην ψωρίαση ονύχων (όπως 
μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Σοβαρότητας της Ψωρίασης Ονύχων [NAPSI]), στην ψωρίαση στο 
τριχωτό της κεφαλής (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Σοβαρότητας της Ψωρίασης Τριχωτού της 
Κεφαλής [PSSI]) και στην παλαμοπελματιαία ψωρίαση (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη 
Σοβαρότητας της Παλαμοπελματιαίας Ψωρίασης [PPASI]). Αυτές οι βελτιώσεις στην ψωρίαση 
ονύχων, τριχωτού της κεφαλής και παλαμών-πελμάτων διατηρήθηκαν κατά την Εβδομάδα 60 σε 
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz και παρουσίασαν ανταπόκριση sPGA (0,1) κατά την 
Εβδομάδα 12.

Ποιότητα Ζωής / Αναφερθείσες από τους Ασθενείς Εκβάσεις
Κατά την Εβδομάδα 12 σε όλες τις μελέτες, το Taltz συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντική βελτίωση 
στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, όπως αξιολογήθηκε από τη μέση μείωση από την 
είσοδο στη μελέτη, σύμφωνα με το Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI) (θεραπεία με 
Taltz 80 mg Q2W από -10,2 έως -11,1, με Taltz 80 mg Q4W από -9,4 έως -10,7, με ετανερσέπτη από -
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7,7 έως -8,0 και με εικονικό φάρμακο από -1,0 έως -2,0). Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχαν DLQI 0 ή 1. Σε όλες τις μελέτες, το Taltz 
συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντική βελτίωση της έντασης του κνησμού, όπως αξιολογήθηκε από 
την Αριθμητική Κλίμακα Αξιολόγησης Κνησμού (Itch NRS). Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχαν μείωση του Itch NRS ≥ 4 μονάδες κατά την 
εβδομάδα 12 (84,6% για Taltz Q2W, 79,2% για Taltz Q4W και 16,5% για το εικονικό φάρμακο) και 
το όφελος διατηρήθηκε στην πάροδο του χρόνου μέχρι την Εβδομάδα 60 σε ασθενείς που έλαβαν 
θεραπεία με Taltz, οι οποίοι παρουσίασαν ανταπόκριση sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12. Δεν 
υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη επιδείνωσης της κατάθλιψης έως και 60 εβδομάδες θεραπείας με Taltz, 
όπως αξιολογήθηκε από το Σύντομο Κατάλογο Αυτοαναφερόμενης Καταθλιπτικής 
Συμπτωματολογίας.

Άμεσα συγκριτική μελέτη Φάσης 3β, μετά την κυκλοφορία του προϊόντος 
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της ιξεκιζουμάμπης διερευνήθηκε επίσης σε μία διπλά τυφλή 
μελέτη σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη, όπου η ιξεκιζουμάμπη ήταν ανώτερη στο πρωτεύον
καταληκτικό σημείο της μελέτης (ανταπόκριση PASI 90 κατά την εβδομάδα 12, Πίνακας 6). Η 
έναρξη της ανταπόκρισης ήταν ανώτερη στο δείκτη PASI 75 ήδη από την εβδομάδα 2 (p <0,001) και 
στο δείκτη PASI 90 και στο δείκτη PASI 100 εώς την εβδομάδα 4 (p <0,001). Η υπεροχή της 
ιξεκιζουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης αποδείχθηκε επίσης στις υποομάδες με διαστρωμάτωση 
βάσει σωματικού βάρους.

Πίνακας 6. Ποσοστά ανταπόκρισης PASI από τη συγκριτική μελέτη της ιξεκιζουμάμπης 
έναντι της ουστεκινουμάμπης

Εβδομάδα 12 Εβδομάδα 24 Εβδομάδα 52
Ιξεκιζουμάμπη

*
Ουστεκινουμά

μπη**
Ιξεκιζουμάμπη

*
Ουστεκινουμά

μπη **
Ιξεκιζουμάμ

πη *
Ουστεκινουμά

μπη **
Ασθενείς (n) 136 166 136 166 136 166
PASI 75, n (%) 120 (88,2%) 114 (68,7%) 124 (91,2%) 136 (81,9%) 120 (88,2%) 126 (75,9%)
PASI 90, n (%) 99 (72,8%)§ 70 (42,2%) 113 (83,1%) 98 (59,0%) 104 (76,5%) 98 (59,0%)
PASI 100, n (%) 49 (36,0%) 24 (14,5%) 67 (49,3%) 39 (23,5%) 71 (52,2%) 59 (35,5%)

*Η ιξεκιζουμάμπη 160 mg δόθηκε ως δόση φόρτισης ακολουθούμενη από 80 mg κατά την εβδομάδα 2,
4, 6, 8, 10 και 12 και 80 mg κάθε τέσσερις εβδομάδες (Q4W) από εκεί και έπειτα
** Δοσολογία με βάση το βάρος: Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ουστεκινουμάμπη έλαβαν 45 mg
ή 90 mg κατά τις Εβδομάδες 0 και 4, στη συνέχεια κάθε 12 εβδομάδες μέχρι την Εβδομάδα 52 
(δοσολόγηση βάσει βάρους σύμφωνα με την εγκεκριμένη δοσολογία)
§p < 0,001 έναντι της ουστεκινουμάμπης (η τιμή p παρέχεται μόνο για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο)

Αποτελεσματικότητα στην Ψωρίαση Γεννητικών Οργάνων
Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη (IXORA-Q) διεξήχθη σε 
149 ενήλικες ασθενείς (24% γυναίκες) με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση γεννητικών οργάνων 
(βαθμολογία sPGA Γεννητικών Οργάνων ≥ 3), ελάχιστη προσβολή της επιφάνειας σώματος (Body
Surface Area, BSA) κατά 1% (60,4% είχαν BSA ≥ 10%) και προηγούμενη αποτυχία ή δυσανεξία σε 
τουλάχιστον μία τοπική θεραπεία για την ψωρίαση γεννητικών οργάνων. Οι ασθενείς είχαν 
τουλάχιστον μέτρια ψωρίαση κατά πλάκας (οριζόμενη ως βαθμολογία sPGA ≥ 3 και ήταν υποψήφιοι 
για φωτοθεραπεία και/ ή συστηματική θεραπεία) για τουλάχιστον 6 μήνες.

Οι τυχαιοποιημένοι ασθενείς σε Taltz έλαβαν μία αρχική δόση 160 mg ακολουθούμενη από 80 mg
κάθε 2 εβδομάδες για 12 εβδομάδες. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η αναλογία των ασθενών 
που πέτυχαν τουλάχιστον "0" (απουσία νόσου) ή "1" (ελάχιστη νόσος) ανταπόκριση στην sPGA
Γεννητικών Οργάνων (sPGA Γεννητικών Οργάνων 0/1). Κατά την Εβδομάδα 12, σημαντικά 
περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα του Taltz από ότι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου πέτυχαν 
sPGA Γεννητικών Οργάνων 0/1 και sPGA 0/1 ανεξάρτητα από το ΒSA κατά την είσοδο στη μελέτη
(sPGA Γεννητικών Οργάνων ‘’0” ή “1” για BSA κατά την είσοδο στη μελέτη 1% - <10% ή ≥ 10%,
Taltz: 71% ή 75% αντίστοιχα, εικονικό φάρμακο: 0% ή 13% αντίστοιχα). Ένα σημαντικά μεγαλύτερο 
ποσοστό των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχε μείωση των Αναφερόμενων από τον 
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Ασθενή Αποτελεσμάτων (Patient Reported Outcomes, PRO) ως προς την ένταση του πόνου των 
γεννητικών οργάνων, τον κνησμό των γεννητικών οργάνων και την επίδραση της ψωρίασης 
γεννητικών οργάνων στη σεξουαλική δραστηριότητα και στον Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας 
Ζωής (DLQI).

Πίνακας 7: Δεδομένα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 σε Ενήλικες με Ψωρίαση 
Γεννητικών Οργάνων στη Μελέτη IXORA-Q, NRIα

Καταληκτικά σημεία Taltz Εικονικό 
φάρμακο

Διαφορά από Εικονικό 
Φάρμακο (95% CI)

Αριθμός τυχαιοποιημένων ασθενών (N) N=75 N=74
sPGA Γεννητικών Οργάνων “0” ή “1” 73% 8% 65% (53%, 77%)
sPGA “0” ή “1” 73% 3% 71% (60%, 81%)
DLQI 0,1β 45% 3% 43% (31%, 55%)
N με Βαθμολογία GPSS Κνησμού NRS ≥3 
κατά την είσοδο στη μελέτη

N=62 N=60

GPSS Κνησμού Γεννητικών Οργάνων 
(≥3 βαθμοί βελτίωσης)

60% 8% 51% (37%, 65%)

N με Βαθμολογία SFQ Λήμμα 2 ≥ 2 κατά 
την είσοδο στη μελέτη

N=37 N=42

Βαθμολογία SFQ-λήμμα 2, “0” (κανένας 
περιορισμός) ή “1” (σπάνιος περιορισμός)

78% 21% 57% (39%, 75%)

a Συντομογραφίες: NRI = Απόδοση Χαρακτηρισμού μη Ανταποκριθέντος Ασθενούς, sPGA = στατική 
Συνολική Εκτίμηση του Ιατρού, GPSS = Κλίμακα Συμπτωμάτων Ψωρίασης Γεννητικών Οργάνων, 
SFQ = Ερωτηματολόγιο Σεξουαλικής Συχνότητας, DLQI = Δερματολογικός Δείκτης Ποιότητας Ζωής,
β Συνολική βαθμολογία DLQI 0,1 υποδεικνύει ότι η κατάσταση του δέρματος δεν έχει καμία επίδραση 
στη ζωή του ασθενούς. sPGA “0” ή “1” ισοδυναμεί με “απουσία νόσου” ή “ελάχιστη νόσος”,
NRS = Αριθμητική Κλίμακα

Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας

Σε μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη 
(IXORA-Peds) εντάχθηκαν 201 παιδιά ηλικίας 6 έως κάτω των 18 ετών, με μέτρια έως σοβαρή 
ψωρίαση κατά πλάκας (όπως ορίζεται από βαθμολογία sPGA ≥3, προσβολή ≥10% του εμβαδού 
επιφανείας σώματος και βαθμολογία PASI ≥12), τα οποία ήταν υποψήφια για φωτοθεραπεία ή 
συστηματική θεραπεία ή των οποίων η νόσος ήταν ανεπαρκώς ελεγχόμενη με τοπική θεραπεία.
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε εικονικό φάρμακο (n=56), ετανερσέπτη (n=30) ή Taltz (n=115) με 
διαστρωμάτωση της δοσολογίας με βάση το σωματικό βάρος:

<25 kg: 40 mg την Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 20 mg Q4W (n=4)
25 kg έως 50 kg: 80 mg την Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 40 mg Q4W (n=50)
>50 kg: 160 mg την Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80 mg Q4W (n=147)

Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στην ετανερσέπτη (ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση) λάμβαναν 
0,8 mg/kg, χωρίς η δόση να υπερβαίνει τα 50 mg, κάθε εβδομάδα από την Εβδομάδα 0 έως την 
Εβδομάδα 11.
Η ανταπόκριση στη θεραπεία αξιολογήθηκε μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας και οριστηκε ως το 
ποσοστό των ασθενών που είχαν επιτύχει το συνδυαστικό κύριο τελικό σημείο βαθμολογίας sPGA
«0» (καθαρό) ή «1» (σχεδόν καθαρό) με βελτίωση κατά τουλάχιστον 2 βαθμούς από την ένταξη στη 
μελέτη, καθώς και το ποσοστό των ασθενών που είχαν επιτύχει μία μείωση της βαθμολογίας PASI
κατά τουλάχιστον 75% (PASI 75) από την ένταξη στη μελέτη.
Άλλες εκβάσεις που αξιολογήθηκαν την Εβδομάδα 12 περιλάμβαναν το ποσοστό των ασθενών που 
είχαν επιτύχει PASI 90, PASI 100, βαθμολογία sPGA «0» και βελτίωση της έντασης κνησμού, 
μετρούμενης ως μείωση κατά τουλάχιστον 4 βαθμούς σε μία Αριθμητική Κλίμακα Αξιολόγησης 
κνησμού 11 βαθμών.
Οι ασθενείς είχαν διάμεση βαθμολογία PASI 17 κατά την ένταξη στη μελέτη που κυμαινόταν μεταξύ 
12 και 49. Η βαθμολογία sPGA κατά την ένταξη στη μελέτη αντιστοιχούσε σε σοβαρή ή πολύ 
σοβαρή νόσο στο 49% των ασθενών. Από όλους τους ασθενείς, το 22% είχε λάβει προηγούμενη 

18

φωτοθεραπεία και το 32% είχε λάβει προηγούμενη συμβατική συστηματική θεραπεία για την 
αντιμετώπιση της ψωρίασης.
Το 25% των ασθενών (n=43) ήταν ηλικίας κάτω των 12 ετών (14% των ασθενών [n=24] ήταν 6-9
ετών και 11% των ασθενών [n=19] ήταν 10-11 ετών), το 75% των ασθενών (n=128) ήταν ηλικίας 12 
ετών και άνω.

Τα δεδομένα κλινικής ανταπόκρισης παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.

Πίνακας 8. Δεδομένα Αποτελεσματικότητας σε Παιδιατρικούς Ασθενείς με 
Ψωρίαση κατά Πλάκας, NRI

Τελικά Σημεία Taltzα

(N=115)
n (%)

Εικονικό 
φάρμακο
(N=56)
n (%)

Διαφορά έναντι 
εικονικού 

φαρμάκου (95% 
CI)

Ετανερσέπτηβ

(N=30)
n (%)

Διαφορά έναντι 
ετανερσέπτης 

(95% CI)β

sPGA «0» (καθαρό) 
ή «1» (σχεδόν 
καθαρό)γ

εβδομάδα 4 55 (48) 4 (7) 40,7 (29,3, 
52,0)στ

0(0) 36,8 (21,5, 52,2)

Εβδομάδα 12γ 93 (81) 6 (11) 70,2 (59,3, 
81,0)στ 16 (53) 23,0 (0,6, 45,4)

sPGA «0» 
(καθαρό)δ

60 (52) 1 (2) 50,4 (40,6, 
60,2)στ

5 (17) 46,5 (26,2, 66,8)

PASI 75γ

εβδομάδα 4 62 (54) 5 (9) 45,0 (33,2, 
56,8)στ

3 (10) 34,7 (15,6, 53,8)

εβδομάδα 12 102 (89) 14 (25) 63,7 (51,0, 
76,4)στ

19 (63) 20,9 (0,1, 41,7)

PASI 90δ 90 (78) 3 (5) 72,9 (63,3, 
82,5)στ

12 (40) 36,3 (14,2, 58,5)

PASI 100δ 57 (50) 1 (2) 47,8 (38,0, 
57,6)στ

5 (17) 43,9 (23,4, 64,3)

NRS κνησμού 
(βελτίωση κατά ≥4 
βαθμούς)δ, ε

59 (71) 8 (20) 51,1 (35,3, 
66,9)στ

Δεν 
αξιολογήθηκε

---

Συντομογραφίες: N = Αριθμός ασθενών στον πληθυσμό πρόθεσης-προς-θεραπεία, NRI = Απόδοση 
Χαρακτηρισμού Μη Ανταποκριθέντος Ασθενούς.

α Την Εβδομάδα 0, οι ασθενείς έλαβαν Taltz 160 mg, 80 mg ή 40 mg, και στη συνέχεια λάμβαναν 
Taltz 80 mg, 40 mg ή 20 mg κάθε 4 εβδομάδες, ανάλογα με την κατηγορία σωματικού βάρους, για 
12 εβδομάδες.

β Οι συγκρίσεις με την ετανερσέπτη πραγματοποιήθηκαν εντός του υποπληθυσμού ασθενών εκτός 
των ΗΠΑ και του Καναδά με σοβαρή Ps (N για Taltz = 38).

γ Συνδυαστικά Κύρια τελικά σημεία.
δ Αποτελέσματα την Εβδομάδα 12.
ε NRS κνησμού (βελτίωση κατά ≥4) σε ασθενείς με NRS κνησμού ≥4 κατά την ένταξη στη μελέτη. 

Ο αριθμός ασθενών του πληθυσμού ΙΤΤ με Βαθμολογία NRS Κνησμού ≥4 κατά την ένταξη στη 
μελέτη είναι ο ακόλουθος: Taltz, n = 83, Εικονικό φάρμακο, n = 40.

στ p<0,001 
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Εικόνα 2. Ποσοστό Ασθενών που Πέτυχαν PASI 75 στην Παιδιατρική Ψωρίαση έως την 
Εβδομάδα 12

Οι ασθενείς στην ομάδα θεραπείας με ιξεκιζουμάμπη είχαν κλινικά σημαντικές υψηλότερες 
ανταποκρίσεις CDLQI/DLQI (0,1) την Εβδομάδα 12 (NRI) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Η 
διαφορά μεταξύ των ομάδων θεραπείας ήταν εμφανής ήδη από την Εβδομάδα 4.

Παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες βελτιώσεις την Εβδομάδα 12 από την ένταξη στη μελέτη σε σύγκριση 
με το εικονικό φάρμακο στην ψωρίαση ονύχων (σύμφωνα με τις μετρήσεις του Δείκτη Σοβαρότητας 
της Ψωρίασης Ονύχων [NAPSI=0: Taltz 18% (6/34), εικονικό φάρμακο 0% (0/12)]), στην ψωρίαση 
του τριχωτού της κεφαλής (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Σοβαρότητας της Ψωρίασης Τριχωτού 
της Κεφαλής [PSSI=0: Taltz 69% (70/102), εικονικό φάρμακο 16% (8/50)]) και στην 
παλαμοπελματιαία ψωρίαση (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Σοβαρότητας της 
Παλαμοπελματιαίας Ψωρίασης [PPASI 75: Taltz 53% (9/17), εικονικό φάρμακο 11% (1/9)]).

Ψωριασική αρθρίτιδα

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Taltz αξιολογήθηκαν σε δύο τυχαιοποιημένες, διπλά 
τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ σε 780 ασθενείς με ενεργή ψωριασική 
αρθρίτιδα (≥ 3 διογκωμένες και ≥ 3 ευαίσθητες αρθρώσεις). Οι ασθενείς σε αυτές τις μελέτες είχαν 
διάγνωση ψωριασικής αρθρίτιδας (Κριτήρια Ταξινόμησης Ψωριασικής Αρθρίτιδας [CASPAR]) με 
μέση διάρκεια νόσου 5,33 έτη. Οι τυχαιοποιημένοι ασθενείς είχαν επίσης δερματικές βλάβες 
ψωρίασης κατά πλάκας (94,0%) ή τεκμηριωμένο ιστορικό ψωρίασης κατά πλάκας, με 12,1% των 
ασθενών να παρουσιάζουν μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας κατά την είσοδό τους στη 
μελέτη. Πάνω από 58,9% και 22,3% των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα είχαν ενθεσίτιδα και 
δακτυλίτιδα, αντίστοιχα, κατά την είσοδο στη μελέτη. Και στις δύο μελέτες, το πρωτεύον
καταληκτικό σημείο ήταν η ανταπόκριση ACR 20 (Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας [ACR]) 
κατά την Εβδομάδα 24.

Στη Μελέτη Ψωριασικής Αρθρίτιδας 1 (SPIRIT-P1), ασθενείς με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα που
δεν είχαν λάβει στο παρελθόν βιολογική θεραπεία τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν υποδόριες ενέσεις 
εικονικού φαρμάκου, αδαλιμουμάμπης 40 mg μία φορά κάθε 2 εβδομάδες (ενεργό σκέλος ελέγχου), 
Taltz 80 mg μία φορά κάθε 2 εβδομάδες (Q2W) ή 80 mg μία φορά κάθε 4 εβδομάδες (Q4W). Και τα 
δύο δοσολογικά σχήματα του Taltz περιλάμβαναν δόση έναρξης 160 mg. Το 85,3% των ασθενών σε 
αυτή τη μελέτη είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ≥ 1 cDMARD. Το 53% των ασθενών λάμβαναν 
ταυτόχρονα ΜΤΧ σε μέση εβδομαδιαία δόση 15,8 mg.  Στο 67% των ασθενών που λάμβαναν 
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ταυτόχρονα ΜΤΧ, η δόση ήταν 15 mg ή μεγαλύτερη. Ασθενείς σε όλες τις ομάδες θεραπείας με 
ανεπαρκή ανταπόκριση κατά την εβδομάδα 16 έλαβαν θεραπεία διάσωσης (τροποποίηση της 
προηγούμενης θεραπείας). Οι ασθενείς που λάμβαναν Taltz Q2W ή Q4W εξακολούθησαν να 
λαμβάνουν τη δόση του Taltz που τους είχε αποδοθεί αρχικά. Οι ασθενείς που λάμβαναν 
αδαλιμουμάμπη ή εικονικό φάρμακο τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου σε αναλογία 1:1 σε Taltz Q2W ή Q4W 
κατά την εβδομάδα 16 ή 24 με βάση την κατάσταση ανταπόκρισής τους. 

Στη Μελέτη Ψωριασικής Αρθρίτιδας 2 (SPIRIT-P2) εντάχθηκαν ασθενείς που είχαν προηγουμένως 
λάβει θεραπεία με έναν αντι-TNF παράγοντα και διέκοψαν τον αντι-TNF παράγοντα λόγω είτε 
έλλειψης αποτελεσματικότητας είτε δυσανεξίας (ασθενείς αντι-TNF-IR). Οι ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν υποδόριες ενέσεις εικονικού φαρμάκου, Taltz 80 mg μία φορά κάθε 
2 εβδομάδες (Q2W) ή 80 mg μία φορά κάθε 4 εβδομάδες (Q4W).  Και τα δύο σχήματα του Taltz 
περιλάμβαναν δόση έναρξης 160 mg. Το 56% και το 35% των ασθενών είχαν εμφανίσει ανεπαρκή 
ανταπόκριση σε 1 αντι-TNF παράγοντα ή 2 αντι-TNF παράγοντες, αντίστοιχα.  Στη μελέτη SPIRIT-P2
αξιολογήθηκαν 363 ασθενείς, από τους οποίους 41% λάμβαναν ταυτόχρονα ΜΤΧ σε μέση 
εβδομαδιαία δόση 16,1 mg. Σε 73,2% των ασθενών που λάμβαναν ταυτόχρονα ΜΤΧ, η δόση ήταν 15 
mg ή μεγαλύτερη. Ασθενείς σε όλες τις ομάδες θεραπείας με ανεπαρκή ανταπόκριση κατά την 
εβδομάδα 16 έλαβαν θεραπεία διάσωσης (τροποποίηση της προηγούμενης θεραπείας). Οι ασθενείς 
που λάμβαναν Taltz Q2W ή Q4W εξακολούθησαν να λαμβάνουν τη δόση του Taltz που τους είχε 
δοθεί αρχικά. Οι ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου σε αναλογία 1:1 
σε Taltz Q2W ή Q4W κατά την εβδομάδα 16 ή 24 με βάση την κατάσταση ανταπόκρισής τους.

Σημεία και συμπτώματα
Η θεραπεία με Taltz είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση στις παραμέτρους ενεργότητας της 
νόσου σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο κατά την Εβδομάδα 24 (βλ. Πίνακα 9).

Πίνακας 9. Δεδομένα αποτελεσματικότητα στις μελέτες SPIRIT-P1 και SPIRIT-P2 κατά την 
εβδομάδα 24

SPIRIT-P1 SPIRIT-P2
Καταληκτικά
Σημεία

Διαφορά από 
το Εικονικό 
Φάρμακο ως 

προς το 
Ποσοστό 

Ανταπόκρισης 
(95% CI)

Διαφορά από 
το Εικονικό 
Φάρμακο ως 

προς το 
Ποσοστό 

Ανταπόκρισης 
(95% CI)

PBO
(N = 
106)

Taltz
Q4W
(N = 
107)

Taltz 
Q2W
(N = 
103)

ADA
(N = 
101)

Taltz 
Q4W

Taltz 
Q2W

PBO
(N = 
118)

Taltz 
Q4W
(N = 
122)

Taltz 
Q2W
(N = 
123)

Taltz 
Q4W

Taltz 
Q2W

Ανταπόκριση ACR 20, n (%) 
Εβδ. 24 32

(30,2)
62

(57,9)
64

(62,1)
58

(57,4)

27,8 
(15,0, 
40,6)γ

31,9 
(19,1, 
44,8)γ

23
(19,5)

65
(53,3)

59
(48,0)

33,8 
(22,4, 
45,2)γ

28,5 
(17,1, 
39,8)γ

Ανταπόκριση ACR 50, n (%) 
Εβδ. 24 16

(15,1)
43

(40,2)
48

(46,6)
39

(38,6)

25,1 
(13,6, 
36,6)γ

31,5 
(19,7, 
43,3)γ

6 (5,1) 43
(35,2)

41
(33,3)

30,2 
(20,8, 
39,5)γ

28,3 
(19,0, 
37,5)γ

Ανταπόκριση ACR 70, n (%) 
Εβδ. 24

6 (5,7) 25
(23,4)

35
(34,0)

26
(25,7)

17,7 
(8,6, 

26,8)γ

28,3 
(18,2, 
38,5)γ

0 27
(22,1)

15
(12,2)

22,1 
(14,8, 
29,5)γ

12,2 
(6,4, 

18,0)γ

Ελάχιστη Ενεργότητα Νόσου (MDA) n (%)
Εβδ. 24 16

(15,1)
32

(29,9)
42

(40,8)
32

(31,7)

14,8 
(3,8, 

25,8)α

25,7 
(14,0, 
37,4)γ

4 (3,4) 34
(27,9)

29
(23,6)

24,5 
(15,9, 
33,1)γ

20,2 
(12,0, 
28,4)γ
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Ανταπόκριση ACR 50 και PASI 100 σε ασθενείς με ψωριασική προσβολή του δέρματος ≥3% του BSA 
κατά την είσοδο στη μελέτη, n (%)
Εβδ. 24

1 (1,5) 21
(28,8)

19
(32,2) 9 (13,2)

27,3 
(16,5, 
38,1)γ

30,7 
(18,4, 
43,0)β

0 (0,0) 12
(17,6)

10
(14,7)

17,6 
(8,6, 

26,7)γ

14,7 
(6,3, 

23,1)γ

Συντομογραφίες:  ACR 20/50/70 = ποσοστό ανταπόκρισης 20%/50%/70% σύμφωνα με το Αμερικανικό 
Κολέγιο Ρευματολογίας, ADA = αδαλιμουμάμπη, BSA = εμβαδό επιφάνειας σώματος, CI = διάστημα 
εμπιστοσύνης, Q4W = Taltz 80 mg κάθε 4 εβδομάδες, Q2W = Taltz 80 mg κάθε 2 εβδομάδες, N = 
αριθμός ασθενών στον πληθυσμό ανάλυσης, n = αριθμός ασθενών στην καθορισμένη κατηγορία, NRI = 
απόδοση χαρακτηρισμού μη ανταποκριθέντος ασθενούς, PASI 100 = βελτίωση κατά 100% στον δείκτη 
έκτασης και σοβαρότητας της ψωρίασης, PBO = εικονικό φάρμακο. 
Σημείωση: οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία διάσωσης κατά την εβδομάδα 16 ή διέκοψαν τη θεραπεία ή 
δεν είχαν πλήρη δεδομένα θεωρήθηκαν μη ανταποκριθέντες ασθενείς για τις αναλύσεις της εβδομάδας 
24.
Τα συγχορηγούμενα cDMARD περιλάμβαναν MTX, λεφλουνομίδη και σουλφασαλαζίνη.  
α p<0,05, β p<0,01, γ p<0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Στους ασθενείς με προϋπάρχουσα δακτυλίτιδα ή ενθεσίτιδα, η θεραπεία με Taltz Q4W οδήγησε σε 
βελτίωση της δακτυλίτιδας και της ενθεσίτιδας κατά την Εβδομάδα 24 σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο (υποχώρηση: 78% έναντι 24%, p < 0,001 και 39% έναντι 21%, p < 0,01, αντίστοιχα).

Στους ασθενείς με προσβολή ≥ 3% του BSA, η βελτίωση της κάθαρσης του δέρματος κατά την 
Εβδομάδα 12, όπως αξιολογείται με βάση βελτίωση κατά 75% του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας 
της Ψωρίασης (PASI 75), ήταν 67% (94/141) για εκείνους που λάμβαναν θεραπεία με το δοσολογικό 
σχήμα Q4W και 9% (12/134) για εκείνους που λάμβαναν θεραπεία με εικονικό φάρμακο (p < 0,001). 
Η αναλογία των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση PASI 75, PASI 90 και PASI 100 κατά την 
Εβδομάδα 24 ήταν μεγαλύτερη με το Taltz Q4W σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (p < 0,001).
Στους ασθενείς με συνυπάρχουσα μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, το 
δοσολογικό σχήμα Taltz Q2W επέδειξε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης PASI 75, PASI 
90 και PASI 100 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (p < 0,001) και παρουσίασε κλινικά σημαντικό 
όφελος έναντι του δοσολογικού σχήματος Q4W.

Οι ανταποκρίσεις στη θεραπεία με το Taltz ήταν σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες με το 
εικονικό φάρμακο, ήδη από την εβδομάδα 1 για την ανταπόκριση ACR 20, από την εβδομάδα 4 για
την ανταπόκριση ACR 50 και από την εβδομάδα 8 για την ανταπόκριση ACR 70, ενώ διατηρήθηκαν 
έως και την εβδομάδα 24.
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Εικόνα 3. Ανταπόκριση ACR 20 στη μελέτη SPIRIT-P1 σε συνάρτηση με τον χρόνο έως 
και την Εβδομάδα 24

Τόσο για το Taltz Q2W όσο και για το Taltz Q4W: β p<0,01 και γ p<0,001 σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο.

Στις μελέτες SPIRIT-P1 και SPIRIT-P2, παρατηρήθηκαν παρόμοιες ανταποκρίσεις ACR 20/50/70 
στους ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον λάμβαναν ταυτόχρονα 
cDMARD, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας με ΜΤΧ, ή όχι.

Στις μελέτες SPIRIT-P1 και SPIRIT-P2, καταδείχθηκαν βελτιώσεις σε όλες τις συνιστώσες των 
βαθμολογιών ACR, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του πόνου από τους ασθενείς. Κατά την 
Εβδομάδα 24, το ποσοστό των ασθενών που είχαν επιτύχει ανταπόκριση με βάση τα τροποποιημένα 
Κριτήρια Ανταπόκρισης Ψωριασικής Αρθρίτιδας (PsARC) ήταν μεγαλύτερο στους ασθενείς που 
λάμβαναν θεραπεία με Taltz σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν εικονικό φάρμακο.

Στη μελέτη SPIRIT-P1, η αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε έως και την Εβδομάδα 52, όπως 
αξιολογήθηκε με βάση την ανταπόκριση ACR 20/50/70, την MDA, την υποχώρηση της ενθεσίτιδας,
την υποχώρηση της δακτυλίτιδας και τα ποσοστά ανταπόκρισης PASI 75/90/100. 

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz αποδείχθηκαν ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, 
τη φυλή, τη διάρκεια της νόσου, το αρχικό σωματικό βάρος, την αρχική ψωρίαση δέρματος, τα αρχικά 
επίπεδα CRP, τον αρχικό δείκτη DAS28-CRP, τη συγχορήγηση κορτικοστεροειδών και την 
προηγούμενη θεραπεία με βιολογικό παράγοντα. Το Taltz ήταν αποτελεσματικό σε ασθενείς που δεν 
είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με βιολογικό παράγοντα, σε ασθενείς που είχαν προηγουμένως 
εκτεθεί σε βιολογικό παράγοντα και σε ασθενείς στους οποίους η θεραπεία με βιολογικούς 
παράγοντες είχε αποτύχει. 

Ακτινολογική ανταπόκριση
Στη μελέτη SPIRIT-P1, η αναστολή της εξέλιξης της δομικής βλάβης αξιολογήθηκε ακτινολογικά 
και εκφράστηκε ως η μεταβολή στην τροποποιημένη συνολική Βαθμολογία Sharp (mTSS) και τις 
συνιστώσες της, η Βαθμολογία Διάβρωσης (ES) και η βαθμολογία Στένωσης του Μεσάρθριου 
Διαστήματος (JSN) στις Εβδομάδες 24 και 52, σε σύγκριση με την είσοδο στη μελέτη. Τα 
δεδομένα της Εβδομάδας 24 παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.
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Πίνακας 10 Μεταβολή στην τροποποιημένη Συνολική Βαθμολογία Sharp στη μελέτη 
SPIRIT-P1

Διαφορά από το Εικονικό 
Φάρμακο (95% CI)

PBO
(N = 106)

Taltz Q4W
(N = 107)

Taltz Q2W
(N = 103)

ADA
(N = 101)

Taltz Q4W Taltz Q2W

Μέση τιμή βαθμολογίας
κατά την είσοδο στη 
μελέτη (SD)

17,6 (28,62) 19,2 (32,68) 15,2 (28,86) 15,9 
(27,37)

Δεν έχει 
εφαρμογή

Δεν έχει 
εφαρμογή

Μεταβολή από την 
είσοδο στη μελέτη κατά 
την Εβδομάδα 24, LSM 
(SE)

0,51 (0,092) 0,18 (0,090) 0,09 (0,091) 0,13 
(0,093)

-0,33
(-0,57,-
0,09)β

-0,42
(-0,66,-
0,19)γ

Συντομογραφίες: ADA = αδαλιμουμάμπη, CI = διάστημα εμπιστοσύνης, Q4W = Taltz 80 mg κάθε 4
εβδομάδες, Q2W = Taltz 80 mg κάθε 2 εβδομάδες, LSM = μέση τιμή ελαχίστων τετραγώνων, N =
αριθμός ασθενών στον πληθυσμό ανάλυσης, PBO = εικονικό φάρμακο, SE = τυπικό σφάλμα, SD = 
τυπική απόκλιση.
β p<0,01, γ p<0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Η ακτινολογική εξέλιξη της βλάβης στις αρθρώσεις ανεστάλη με το Taltz (Πίνακας 10) κατά την 
Εβδομάδα 24 και το ποσοστό των ασθενών χωρίς ακτινολογική εξέλιξη της βλάβης των αρθρώσεων 
(ορίζεται ως μεταβολή της mTSS ≤ 0,5 από την είσοδο στη μελέτη) από την τυχαιοποίηση έως την 
Εβδομάδα 24 ήταν 94,8% για το Taltz Q2W (p < 0,001), 89,0% για το Taltz Q4W (p = 0,026), 95,8% 
για την αδαλιμουμάμπη (p < 0,001) όλα σε σύγκριση με 77,4% για το εικονικό φάρμακο.  Κατά την 
Εβδομάδα 52, η μέση μεταβολή από την είσοδο στη μελέτη στην mTSS ήταν 0,27 για το εικονικό 
φάρμακο / Taltz Q4W, 0,54 για το Taltz Q4W / Taltz Q4W και 0,32 για την αδαλιμουμάμπη/Taltz 
Q4W. Το ποσοστό ασθενών χωρίς ακτινολογική εξέλιξη της βλάβης στις αρθρώσεις από την 
τυχαιοποίηση έως την Εβδομάδα 52 ήταν 90,9% για το εικονικό φάρμακο / Taltz Q4W, 85,6% για το 
Taltz Q4W / Taltz Q4W και 89,4% για την αδαλιμουμάμπη / Taltz Q4W.

Λειτουργικότητα και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής
Τόσο στη μελέτη SPIRIT-P1 όσο και τη μελέτη SPIRIT-P2, οι ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με 
Taltz Q2W (p < 0,001) και Q4W (p < 0,001) εμφάνισαν σημαντική βελτίωση της λειτουργικότητας 
σε σύγκριση με τους ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με εικονικό φάρμακο, όπως αξιολογήθηκε 
μέσω του Δείκτη Αναπηρίας του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Υγείας (HAQ-DI) κατά την 
Εβδομάδα 24, η οποία διατηρήθηκε κατά την Εβδομάδα 52 στη μελέτη SPIRIT-P1.

Οι ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με Taltz ανέφεραν βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως 
μετριέται μέσω της βαθμολογίας της Σύνοψης Σωματικής Συνιστώσας του Συνοπτικού 
Ερωτηματολογίου Υγείας 36 Ερωτήσεων (SF-36 PCS) (p < 0,001). Καταδείχτηκε επίσης βελτίωση
στην κόπωση, όπως αξιολογήθηκε μέσω των βαθμολογίων της αριθμητικής κλίμακας αξιολόγησης 
(NRS) της σοβαρότητας της κόπωσης (p < 0,001). 

Άμεσα συγκριτική μελέτη Φάσης 4, μετά την κυκλοφορία του προϊόντος 
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz διερευνήθηκαν σε μία πολυκεντρική, 
τυχαιοποιημένη, ανοιχτού σχεδιασμού, τυφλή για τον αξιολογητή, παράλληλων ομάδων μελέτη
(SPIRIT-H2H) σε σύγκριση με την αδαλιμουμάμπη (ADA), σε 566 ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα 
οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως βιολογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά 
φάρμακα (bDMARD). Έγινε διαστρωμάτωση των ασθενών κατά την έναρξη της μελέτης με βάση την 
ταυτόχρονη χρήση cDMARD και την παρουσία μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης (PASI≥12, BSA≥10 
και sPGA≥3).
Το Taltz ήταν ανώτερο της ADA στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης: ταυτόχρονη 
επίτευξη ανταπόκρισης στο ACR 50 και στον δείκτη PASI 100 την Εβδομάδα 24 (Taltz 36,0% έναντι 
ADA 27,9%, p = 0,036, διάστημα εμπιστοσύνης 95% [0,5%, 15,8%]). Το Taltz έδειξε επίσης μη 
κατωτερότητα (προκαθορισμένο περιθώριο -12%) σε σύγκριση με την ADA στο ACR 50 (ανάλυση 

24

ITT: Taltz 50,5% έναντι ADA 46,6%, διαφορά 3,9% έναντι ADA, διάστημα εμπιστοσύνης 95% [-
4,3%, 12,1%], ανάλυση PPS Taltz: 52,3%, ADA: 53,1%, διαφορά: -0,8% [CI: -10,3%, 8,7%]) και 
ανωτερότητα στον δείκτη PASI 100 την Εβδομάδα 24 (60,1% με Taltz έναντι 46,6% με ADA, p = 
0,001), τα οποία ήταν τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης.

Εικόνα 4. Πρωτεύον Καταληκτικό Σημείο (ταυτόχρονη ανταπόκριση ACR 50 & PASI
100) και Κύρια Δευτερεύοντα Καταληκτικά Σημεία (ACR 50, PASI 100) Ποσοστά 
ανταπόκρισης Εβδομάδα 0 - 24 [πληθυσμός ITT, NRI]**

** Taltz 160 mg την Εβδομάδα 0, στη συνέχεια 80 mg κάθε 2 εβδομάδες μέχρι την Εβδομάδα 12 και 
στη συνέχεια κάθε 4 εβδομάδες για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας ή 160 mg την 
Εβδομάδα 0, στη συνέχεια 80 mg κάθε 4 εβδομάδες για άλλους ασθενείς, ADA 80 mg την Εβδομάδα 0, 
στη συνέχεια 40 mg κάθε 2 εβδομάδες από την Εβδομάδα 1 για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 
ψωρίαση κατά πλάκας ή 40 mg την Εβδομάδα 0, στη συνέχεια 40 mg κάθε 2 εβδομάδες για άλλους 
ασθενείς.
Το επίπεδο σημαντικότητας παρασχέθηκε μόνο για το καταληκτικό σημείο το οποίο ήταν 
προκαθορισμένο και εξετάστηκε με έλεγχο πολλαπλότητας.

Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Taltz αξιολογήθηκαν σε συνολικά 960 ενηλίκους ασθενείς 
με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα σε τρεις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες 
(δύο σε ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα και μία σε μη ακτινογραφικά
επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα).

Ακτινογραφικά Επιβεβαιωμένη Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Taltz αξιολογήθηκαν συνολικά σε 657 ασθενείς σε δύο 
τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες (COAST-V και COAST-
W) σε ενηλίκους ασθενείς ηλικίας ≥18 ετών με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα. Οι ασθενείς είχαν ενεργό
νόσο, όπως ορίζεται με βάση το Δείκτη Ενεργότητας Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας Bath
(BASDAI) ≥4 και βαθμολογία οσφυαλγίας ≥4 σε μία αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης παρά τη λήψη 
θεραπείας με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Κατά την έναρξη και των δύο 
μελετών, οι ασθενείς είχαν συμπτώματα αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας για ένα μέσο χρονικό διάστημα 
17 ετών (διάμεσο χρονικό διάστημα 16 ετών). Κατά την έναρξη των μελετών, περίπου το 32% των 
ασθενών λάμβαναν ταυτόχρονα θεραπεία με ένα cDMARD.
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Η μελέτη COAST-V αξιολόγησε 341 ασθενείς που δεν είχαν λάβει βιολογικούς παράγοντες στο 
παρελθόν, οι οποίοι λάμβαναν είτε θεραπεία με Taltz 80 mg ή 160 mg την Εβδομάδα 0, 
ακολουθούμενη από 80 mg κάθε 2 εβδομάδες (Q2W) ή 4 εβδομάδες (Q4W), ή με αδαλιμουμάμπη 
40 mg κάθε 2 εβδομάδες, ή με εικονικό φάρμακο. Οι ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο 
τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου την Εβδομάδα 16 για να λαμβάνουν Taltz (αρχική δόση 160 mg,
ακολουθούμενη από 80 mg Q2W ή Q4W). Οι ασθενείς που λάμβαναν αδαλιμουμάμπη
τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου την Εβδομάδα 16 για να λαμβάνουν Taltz (80 mg Q2W ή Q4W).
Η μελέτη COAST-W αξιολόγησε 316 ασθενείς που είχαν λάβει στο παρελθόν 1 ή 2 αναστολείς TNF
(το 90% των ασθενών είχαν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση και το 10% είχαν δυσανεξία στους 
αναστολείς TNF). Όλοι οι ασθενείς λάμβαναν θεραπεία με Taltz 80 ή 160 mg την Εβδομάδα 0, 
ακολουθούμενη από 80 mg Q2W ή Q4W, ή με εικονικό φάρμακο. Οι ασθενείς που λάμβαναν 
εικονικό φάρμακο τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου την Εβδομάδα 16 για να λαμβάνουν Taltz (αρχική δόση 
160 mg, ακολουθούμενη από 80 mg Q2W ή Q4W). 
Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και στις δύο μελέτες ήταν το ποσοστό των ασθενών που 
επιτυγχάνουν ανταπόκριση ASAS40 (Διεθνής Εταιρεία Αξιολόγησης Σπονδυλαρθρίτιδας 40) την 
Εβδομάδα 16.

Κλινική Ανταπόκριση
Και στις δύο μελέτες, οι ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με Taltz 80 mg Q2W ή 80 mg Q4W
παρουσίασαν μεγαλύτερες βελτιώσεις στις ανταποκρίσεις ASAS40 και ASAS20 σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο την Εβδομάδα 16 (Πίνακας 11). Οι ανταποκρίσεις ήταν παρόμοιες στους ασθενείς 
ανεξάρτητα από τις συγχορηγούμενες θεραπείες. Στη μελέτη COAST-W, ανταποκρίσεις 
παρατηρήθηκαν ανεξάρτητα από τον αριθμό προηγούμενων αναστολέων TNF.

Πίνακας 11. Δεδομένα αποτελεσματικότητας στις μελέτες COAST-V και COAST-W κατά
την Εβδομάδα 16

Μελέτη COAST-V, ασθενείς που δεν είχαν λάβει στο 
παρελθόν βιολογικούς παράγοντες

Μελέτη COAST-W, ασθενείς που 
είχαν λάβει στο παρελθόν 

αναστολείς TNF
Taltz
80 mg
Q4Wα

(N=81)

Εικονικό 
φάρμακο 
(N=87)

Διαφορά 
από το 

εικονικό 
φάρμακοζ

Αδαλιμουμάμπη
40 mg
Q2W

(N=90) 

Taltz
80 mg
Q4Wγ

(N=114)

Εικονικό 
φάρμακο 
(N=104)

Διαφορά 
από το 

εικονικό 
φάρμακοζ

Ανταπόκριση 
ASAS20β, n (%), NRI

52
(64,2%)

35
(40,2%)

24,0 (9,3, 
38,6)**

53 (58,9%) 55
(48,2%)

31
(29,8%)

18,4 (5,7, 
31,1)**

Ανταπόκριση 
ASAS40β,γ, n (%), 
NRI

39
(48,1%)

16
(18,4%)

29,8 (16,2, 
43,3)***

32 (35,6%) 29
(25,4%)

13
(12,5%)

12,9 (2,7, 
23,2)*

ASDAS
Μεταβολή από την 
Έναρξη της Μελέτης
Έναρξη Μελέτης 

-1,4

3,7

-0,5

3,9

-1,0 (-1,3, -
0,7) ***

-1,3***

3,7

-1,2

4,2

-0,1

4,1

-1,1 (-1,3, -
0,8) ***

Βαθμολογία BASDAI
Μεταβολή από την 
Έναρξη της Μελέτης
Έναρξη Μελέτης

-2,9

6,8 θ

-1,4

6,8 θ

-1,5 (-2,1, -
0,9)***

-2,5***

6,7 θ

-2,2

7,5

-0,9

7,3

-1,2 (-1,8, -
0,7) ***

SPARCC Σπονδυλικής Στήλης στην MRIδ

Μεταβολή από την 
Έναρξη της Μελέτης
Έναρξη Μελέτης

-11,0

14,5

-1,5

15,8

-9,5 (-12,6, 
-6,4)***

-11,6***

20,0

-3,0

8,3

3,3

6,4

-6,3 (-10,0, 
-2,5) **

BASDAI50ε n (%), 
NRI

34
(42,0%)

15
(17,2%)

24,7 (11,4, 
38,1)***

29 (32,2%)* 25
(21,9%)θ

10
(9,6%)θ

12,3 (2,8, 
21,8)*

ASDAS <2,1, n (%) 
(Χαμηλή Ενεργότητα 
Νόσου), NRI

35
(43,2%)η

11
(12,6%)η

30,6 (17,7, 
43,4) ***

34 (37,8%)***η 20
(17,5%)

5 (4,8%) 12,7 (4,6, 
20,8) **

ASDAS <1,3, n (%) 
(Ανενεργή Νόσος), 
NRI

13
(16,0%)

2 (2,3%) 13,8 (5,2, 
22,3) **

14 (15,6%)** 4
(3,5%)θ

1 (1,0%)θ 2,5 (-1,3, 
6,4) 

ASAS HIστ  

Μεταβολή από την 
Έναρξη της Μελέτης
Έναρξη Μελέτης

-2,4

7,5

-1,3

8,1

-1,1 (-2,0, -
0,3) *

-2,3*

8,2

-1,9

10,0

-0,9

9,0

-1,0 (-1,9, -
0,1) *



26

SF-36 PCS
Μεταβολή από την 
Έναρξη της Μελέτης
Έναρξη Μελέτης

7,7

34,0

3,6

32,0

4,1 (1,9, 
6,2) ***

6,9**

33,5

6,6

27,5

1,4

30,6

5,2 (3,0, 
7,4)
***

Συντομογραφίες:  N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεση Θεραπείας, NRI = Απόδοση 
Χαρακτηρισμού μη Ανταποκριθέντος Ασθενούς. Οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν 
ως μη ανταποκριθέντες.
ASAS HI = Δείκτης Υγείας Διεθνούς Εταιρείας Αξιολόγησης Σπονδυλαρθρίτιδας, ASDAS = Βαθμολογία 
Ενεργότητας Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας, BASDAI = Δείκτης Ενεργότητας Αγκυλοποιητικής 
Σπονδυλίτιδας Bath, CFB = μεταβολή της μέσης τιμής ελαχίστων τετραγώνων από την έναρξη της 
μελέτης κατά την Εβδομάδα 16, SPARCC Σπονδυλικής Στήλης στην MRI = Καναδική Ερευνητική 
Κοινοπραξία για τη Σπονδυλαρθρίτιδα, Αξιολόγηση Σπονδυλικής Στήλης στην Απεικόνιση Μαγνητικού 
Συντονισμού (κλίμακα 23 δισκοσπονδυλικών μονάδων)

α Την Εβδομάδα 0, οι ασθενείς λάμβαναν Taltz 80 mg ή 160 mg.
β Ανταπόκριση ASAS20 ορίζεται ως βελτίωση ≥20% και μία απόλυτη βελτίωση από την έναρξη της 

μελέτης ≥1 μονάδα (εύρος 0 έως 10) σε ≥3 από 4 πεδία (Συνολική Εκτίμηση του Ασθενούς, Άλγος 
Σπονδυλικής Στήλης, Λειτουργικότητα και Φλεγμονή) και απουσία επιδείνωσης ≥20% και 
≥1 μονάδας (εύρος 0 έως 10) στο εναπομείναν πεδίο. Ανταπόκριση ASAS40 ορίζεται ως βελτίωση 
≥40% και μία απόλυτη βελτίωση ≥2 μονάδες σε ≥3 από 4 πεδία χωρίς οποιαδήποτε επιδείνωση στο 
εναπομείναν πεδίο.

γ Πρωτεύον καταληκτικό σημείο.
δ Οι αριθμοί των ασθενών ITT με δεδομένα MRI κατά την έναρξη της μελέτης είναι οι ακόλουθοι: 

Μελέτη COAST-V: Taltz: n = 81, Εικ. φάρμακο: n = 82, Αδαλιμουμάμπη: n=85. Μελέτη COAST-
W: Taltz: n = 58, Εικ. φάρμακο: n = 51.

ε Η ανταπόκριση BASDAI50 ορίστηκε ως βελτίωση ≥50% της βαθμολογίας BASDAI από την έναρξη 
της μελέτης.

στ ASAS HI: Δείκτης Υγείας Διεθνούς Εταιρείας Αξιολόγησης Σπονδυλαρθρίτιδας (ASAS HI) σε όλα τα 
πεδία.

ζ Οι τιμές που αναφέρονται αντιστοιχούν σε εκατοστιαία (%) διαφορά (95% CI) για τις κατηγορικές 
μεταβλητές και σε διαφορά LSM (95% CI) για τις συνεχείς μεταβλητές.

η Post hoc ανάλυση, χωρίς διόρθωση πολλαπλότητας.
θ Προκαθορισμένη αλλά χωρίς περιορισμό πολλαπλότητας.
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Υπήρξαν βελτιώσεις στις κύριες συνιστώσες των κριτηρίων ανταπόκρισης ASAS40 (άλγος 
σπονδυλικής στήλης, BASFI, συνολική εκτίμηση του ασθενούς, δυσκαμψία) και σε άλλες 
παραμέτρους ενεργότητας της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της CRP, την Εβδομάδα 16.

Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση ASAS40 ανά επίσκεψη στις μελέτες COAST-V
και COAST-W παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.
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Εικόνα 5. Ανταποκρίσεις ASAS40 στις μελέτες COAST-V και COAST-W έως την 
Εβδομάδα 16, NRIα

α Οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες.
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Παρόμοια ανταπόκριση ως προς το ASAS40 παρατηρήθηκε στους ασθενείς ανεξάρτητα από τα 
επίπεδα CRP κατά την έναρξη της μελέτης, καθώς και τις βαθμολογίες ASDAS και SPARCC
σπονδυλικής στήλης στην MRI κατά την έναρξη της μελέτης. Η ανταπόκριση ASAS40 παρατηρήθηκε 
ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη διάρκεια της νόσου, το σωματικό βάρος κατά την 
έναρξη της μελέτης, τη βαθμολογία BASDAI κατά την έναρξη της μελέτης και την προηγούμενη 
βιολογική θεραπεία. 
Στις μελέτες COAST-V και COAST-W, η αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε έως και την Εβδομάδα 
52, όπως αξιολογήθηκε με βάση τα καταληκτικά σημεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 11,
συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών ανταπόκρισης ASAS20, ASAS40, ASDAS, BASDAI και 
ASAS HI.

Σχετιζόμενες με την Υγεία Εκβάσεις
Το άλγος στη σπονδυλική στήλη παρουσίασε βελτιώση έναντι του εικονικού φαρμάκου ήδη από την 
Εβδομάδα 1, οι οποία διατηρήθηκε έως και την Εβδομάδα 16 [Taltz έναντι εικονικού φαρμάκου: 
μελέτη COAST-V: -3,2 έναντι -1,7, μελέτη COAST-W: -2,4 έναντι -1,0], η κόπωση και η σπονδυλική 
κινητικότητα παρουσίασαν βελτίωση έναντι του εικονικού φαρμάκου την Εβδομάδα 16. Οι 
βελτιώσεις στο άλγος της σπονδυλικής στήλης, την κόπωση και την κινητικότητα της σπονδυλικής 
στήλης διατηρήθηκαν έως και την Εβδομάδα 52.

Μη Ακτινογραφικά Επιβεβαιωμένη Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz αξιολογήθηκαν σε μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή 
μελέτη που περιλάμβανε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο 52 εβδομάδων (COAST-X) σε 
303 ασθενείς ηλικίας ≥18 ετών με ενεργό αξονική σπονδυλαρθρίτιδα για τουλάχιστον 3 μήνες. Οι 
ασθενείς έπρεπε να έχουν αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύονταν από αυξημένα 
επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) ή/και ιερολαγονίτιδα σε τομογραφία μαγνητικού 
συντονισμού (MRI) και να μην έχουν οριστικές ακτινολογικές ενδείξεις δομικής βλάβης στις
ιερολαγόνιες αρθρώσεις. Οι ασθενείς είχαν ενεργό νόσο, όπως ορίζεται με βάση το Δείκτη 
Ενεργότητας Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας Bath (BASDAI) ≥4 και άλγος στη σπονδυλική στήλη 
≥4 σε μία Αριθμητική Κλίμακα Αξιολόγησης (NRS) από το 0 έως το 10, παρά τη λήψη θεραπείας με 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Οι ασθενείς λάμβαναν θεραπεία με Taltz είτε 
80 mg είτε 160 mg την Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80 mg κάθε 2 εβδομάδες (Q2W) ή  80 mg
κάθε 4 εβδομάδες (Q4W), ή με εικονικό φάρμακο. Προσαρμογή της δόσης ή/και η έναρξη 
συγχορηγούμενων φαρμακευτικών φαρμάκων (ΜΣΑΦ, cDMARD, κορτικοστεροειδή, αναλγητικά) 
επιτρεπόταν, ξεκινώντας από την Εβδομάδα 16. 
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Κατά την έναρξη της μελέτης, οι ασθενείς είχαν συμπτώματα μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης 
axSpA για ένα μέσο διάστημα 11 ετών. Περίπου το 39% των ασθενών λάμβαναν ταυτόχρονα 
θεραπεία με ένα cDMARD.

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό των ασθενών που επιτυγχάνουν ανταπόκριση 
ASAS40 (Διεθνής Εταιρεία Αξιολόγησης Σπονδυλαρθρίτιδας 40) την Εβδομάδα 16.

Κλινική Ανταπόκριση
Υψηλότερα ποσοστά ασθενών που λάμβαναν θεραπεία με Taltz 80 mg Q4W πέτυχαν ανταπόκριση 
ASAS40 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο την Εβδομάδα 16 (Πίνακας 12). Οι ανταποκρίσεις 
ήταν παρόμοιες ανεξάρτητα από τις συγχορηγούμενες θεραπείες.

Πίνακας 12. Δεδομένα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 16 στη μελέτη COAST-X,
NRIα,β

Taltz 80 mg Q4Wγ

(N=96)
Εικονικό 
φάρμακο
(N=105)

Διαφορά από το 
εικονικό φάρμακοη

Ανταπόκριση ASAS20δ, n 
(%), NRI

52 (54,2%) 41 (39,0%) 15,1 (1,5, 28,8)*

Ανταπόκριση ASAS40δ,ε, n 
(%),  NRI

34 (35,4%) 20 (19,0%) 16,4 (4,2, 28,5)**

ASDAS
Μεταβολή από την Έναρξη 
της Μελέτης
Έναρξη Μελέτης

-1,1

3,8

-0,6

3,8

-0,5 (-0,8, -0,3) ***

Βαθμολογία BASDAI
Μεταβολή από την Έναρξη 
της Μελέτης
Έναρξη Μελέτης

-2,2

7,0

-1,5

7,2

-0,7 (-1,3, -0,1) *

MRI SIJ SPARCCστ

Μεταβολή από την Έναρξη 
της Μελέτης
Έναρξη Μελέτης

-3,4

5,1

-0,3

6,3

-3,1 (-4,6, -1,6) ***

ASDAS <2,1, n (%) 
(Χαμηλή Ενεργότητα Νόσου), 
NRIζ

26 (27,7%) 13 (12,4%) 15,3 (4,3, 26,3) **

SF-36 PCS
Μεταβολή από την Έναρξη της 
Μελέτης
Έναρξη Μελέτης

8,1

33,5

5,2

32,6

2,9 (0,6, 5,1) *

α Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεση Θεραπείας, NRI = Απόδοση 
Χαρακτηρισμού μη Ανταποκριθέντος Ασθενούς. ASDAS = Βαθμολογία Ενεργότητας Αγκυλοποιητικής 
Σπονδυλίτιδας, BASDAI = Δείκτης Ενεργότητας Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας Bath, Μεταβολή από 
την Έναρξη της Μελέτης = μεταβολή της μέσης τιμής ελαχίστων τετραγώνων από την έναρξη της 
μελέτης κατά την Εβδομάδα 16, MRI SIJ SPARCC = Καναδική Ερευνητική Κοινοπραξία για τη 
Σπονδυλαρθρίτιδα, Βαθμολογία Ιερολαγόνιας Άρθρωσης στην Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού.

β Οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες.
γ Την Εβδομάδα 0, οι ασθενείς έλαβαν Taltz 80 mg ή 160 mg.
δ Ανταπόκριση ASAS20 ορίζεται ως βελτίωση ≥20% και μία απόλυτη βελτίωση από την έναρξη της 

μελέτης ≥1 μονάδα (εύρος 0 έως 10) σε ≥3 από 4 πεδία (Συνολική Εκτίμηση του Ασθενούς, Άλγος 
Σπονδυλικής Στήλης, Λειτουργία και Φλεγμονή) και απουσία επιδείνωσης ≥20% και ≥1 μονάδας 
(εύρος 0 έως 10) στο εναπομείναν πεδίο. Ανταπόκριση ASAS40 ορίζεται ως βελτίωση ≥40% και μία 
απόλυτη βελτίωση ≥2 μονάδες σε ≥3 από 4 πεδία χωρίς οποιαδήποτε επιδείνωση στο εναπομείναν 
πεδίο.

ε Πρωτεύον καταληκτικό σημείο την Εβδομάδα 16.
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στΟι αριθμοί των ασθενών ITT με δεδομένα MRI κατά την έναρξη της μελέτης και την Εβδομάδα 16 
είναι οι ακόλουθοι: Taltz: n = 85, Εικ. φάρμακο: n = 90. 

ζ Οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες. Τα ποσοστά βασίζονται 
στον αριθμό ασθενών του πληθυσμού ITT με ASDAS ≥2,1 κατά την έναρξη της μελέτης.

η Οι τιμές που αναφέρονται αντιστοιχούν σε εκατοστιαία (%) διαφορά (95% CI) για τις κατηγορικές 
μεταβλητές και σε διαφορά LSM (95% CI) για τις συνεχείς μεταβλητές.

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Η βελτίωση στις κύριες συνιστώσες των κριτηρίων ανταπόκρισης ASAS40 (άλγος σπονδυλικής 
στήλης, BASFI, συνολική εκτίμηση του ασθενούς, δυσκαμψία) και σε άλλες παραμέτρους 
ενεργότητας της νόσου ήταν κλινικά σημαντική την Εβδομάδα 16.

Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση ASAS40 ανά επίσκεψη παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 6.

Εικόνα 6. Ανταπόκριση ASAS40 έως και την Εβδομάδα 16 στη μελέτη COAST-X, NRIα

α Οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες.
** p<0,01 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Στη μελέτη COAST-X, η αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε έως και την Εβδομάδα 52, όπως 
αξιολογήθηκε με βάση τα καταληκτικά σημεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.

Σχετιζόμενες με την Υγεία Εκβάσεις
Το άλγος στη σπονδυλική στήλη παρουσίασε βελτίωση έναντι του εικονικού φαρμάκου ήδη από την 
Εβδομάδα 1, η οποία διατηρήθηκε έως και την Εβδομάδα 16 [Taltz έναντι εικονικού φαρμάκου: 
μελέτη COAST-X: -2,4 έναντι -1,5]. Επιπροσθέτως, περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν Taltz σε 
σύγκριση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο πέτυχαν καλή κατάσταση υγείας (ASAS HI ≤5) 
την Εβδομάδα 16 και την Εβδομάδα 52.

Ανοσοποίηση
Σε μια μελέτη σε υγιή άτομα, δεν εντοπίστηκαν ανησυχίες ασφάλειας για δύο αδρανοποιημένα 
εμβόλια (τετάνου και πνευμονιόκοκκου), τα οποία χορηγήθηκαν μετά από δύο δόσεις ιξεκιζουμάμπης
(160 mg ακολουθούμενη από μία δεύτερη δόση των 80 mg δύο εβδομάδες αργότερα). Ωστόσο, τα 
στοιχεία που αφορούν στην ανοσοποίηση ήταν ανεπαρκή για να οδηγήσουν σε συμπεράσματα 
σχετικά με την επαρκή ανοσολογική απόκριση σε αυτά τα εμβόλια μετά τη χορήγηση του Taltz.
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Παιδιατρικός πληθυσμός

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των 
αποτελεσμάτων των μελετών με το Taltz σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού 
πληθυσμού στη θεραπεία της ψωρίασης κατά πλάκας και της ψωριασικής αρθρίτιδας / αξονικής 
σπονδυλαρθρίτιδας (βλ. παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση).

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Μετά μία εφάπαξ υποδόρια δόση ιξεκιζουμάμπης σε ασθενείς με ψωρίαση, μέσες μέγιστες 
συγκεντρώσεις επιτεύχθηκαν εντός 4 έως 7 ημερών, σε ένα δοσολογικό εύρος 5 έως 160 mg. Η μέση 
(SD) μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα (Cmax) της ιξεκιζουμάμπης μετά από τη δόση έναρξης των 
160 mg ήταν 19,9 (8,15) µg/ml.

Μετά από τη δόση έναρξης των 160 mg, σταθερή κατάσταση επιτεύχθηκε κατά την Εβδομάδα 8 με το 
δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q2W. Οι εκτιμήσεις για τη μέση (SD) Cmax,ss, και τη C trough,ss είναι 21,5 
(9,16) µg/ml και 5,23 (3,19) µg/ml.

Μετά την αλλαγή από το δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q2W στο δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q4W 
κατά την Εβδομάδα 12, η σταθερή κατάσταση θα επιτυγχανόταν μετά από περίπου 10 εβδομάδες. Οι 
εκτιμήσεις για τη μέση (SD) Cmax,ss, και τη Ctrough,ss είναι 14,6 (6,04) µg/ml και 1,87 (1,30) µg/ml.

Η μέση βιοδιαθεσιμότητα της ιξεκιζουμάμπης μετά από υποδόρια χορήγηση ήταν 54% έως 90% σε 
όλες τις αναλύσεις.

Κατανομή

Από φαρμακοκινητικές αναλύσεις πληθυσμού, ο μέσος συνολικός όγκος κατανομής σε σταθερή 
κατάσταση ήταν 7,11 l.

Βιομετασχηματισμός

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα και αναμένεται να αποδομηθεί σε μικρά πεπτίδια 
και αμινοξέα μέσω καταβολικών οδών με τον ίδιο τρόπο με εκείνο των ενδογενών ανοσοσφαιρινών.

Αποβολή

Στη ΦΚ ανάλυση πληθυσμού, η μέση κάθαρση στον ορό ήταν 0,0161 l/hr. Η κάθαρση είναι 
ανεξάρτητη της δόσης. Ο μέσος χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής, όπως εκτιμάται από τη 
φαρμακοκινητική ανάλυση πληθυσμού, είναι 13 ημέρες σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας.

Γραμμικότητα / μη γραμμικότητα

Μετά τη χορήγηση μέσω υποδόριας ένεσης σε ένα δοσολογικό εύρος από 5 έως 160 mg η έκθεση 
(AUC) αυξήθηκε αναλογικά.

Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες Μεταξύ των Ενδείξεων

Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες του Taltz ήταν παρόμοιες μεταξύ των ενδείξεων της ψωρίασης κατά 
πλάκας, της ψωριασικής αρθρίτιδας, της ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας 
και της μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας.
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Ηλικιωμένοι

Από τους 4.204 ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν το Taltz σε κλινικές μελέτες, συνολικά 
301 ασθενείς ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω και 36 ασθενείς ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω. Από τους 
1.118 ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα που έλαβαν θεραπεία με Taltz σε κλινικές μελέτες, συνολικά 
122 ασθενείς ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω και 6 ασθενείς ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω. 
Με βάση τη φαρμακοκινητική ανάλυση πληθυσμού με έναν περιορισμένο αριθμό ηλικιωμένων 
ασθενών (n = 94 για ηλικία ≥ 65 ετών και n = 12 για ηλικία ≥ 75 ετών), η κάθαρση στους 
ηλικιωμένους ασθενείς και στους ασθενείς ηλικίας κάτω των 65 ετών ήταν παρόμοια.

Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές κλινικές φαρμακολογικές μελέτες για την αξιολόγηση των 
επιδράσεων της νεφρικής δυσλειτουργίας και της ηπατικής δυσλειτουργίας στη ΦΚ της 
ιξεκιζουμάμπης. Η νεφρική κάθαρση του άθικτου μορίου της ιξεκιζουμάμπης, ενός IgG 
μονοκλωνικού αντισώματος, αναμένεται να είναι χαμηλή και ήσσονος σημασίας. Παρομοίως, τα IgG 
μονοκλωνικά αντισώματα αποβάλλονται κατά κύριο λόγο μέσω ενδοκυτταρικού καταβολισμού και η 
ηπατική δυσλειτουργία δεν αναμένεται να επηρεάσει την κάθαρση της ιξεκιζουμάμπης.

Παιδιατρικός Πληθυσμός

Οι παιδιατρικοί ασθενείς με ψωρίαση (ηλικίας 6 έως κάτω των 18 ετών) λάμβαναν ιξεκιζουμάμπη στο 
συνιστώμενο παιδιατρικό δοσολογικό σχήμα για 12 εβδομάδες. Οι ασθενείς με σωματικό βάρος 
>50 kg και 25 έως 50 kg είχαν μέση ± SD κατώτατη συγκέντρωση σταθερής κατάστασης 3,8 ± 
2,2 µg/ml και 3,9 ± 2,4 µg/ml, αντίστοιχα, την Εβδομάδα 12.

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα προκλινικά δεδομένα από πιθήκους cynomolgus δεν κατέδειξαν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
άνθρωπο με βάση μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, αξιολογήσεις φαρμακολογικής 
ασφάλειας και μελέτες τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη. 

Η χορήγηση της ιξεκιζουμάμπης σε πιθήκους cynomolgus για 39 εβδομάδες με υποδόριες δόσεις έως 
και 50 mg/kg εβδομαδιαίως δεν προκάλεσε τοξικότητα σε όργανα ή ανεπιθύμητες επιδράσεις στη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού (π.χ. στην εξαρτώμενη από τα Τ-κύτταρα αντισωματική απόκριση και 
στη δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων). Μία εβδομαδιαία υποδόρια δόση 50 mg/kg σε πιθήκους 
ισοδυναμεί με περίπου 19 φορές τη δόση έναρξης των 160 mg του Taltz και στους πιθήκους είχε ως 
αποτέλεσμα έκθεση (AUC) που είναι υψηλότερη κατά τουλάχιστον 61 φορές της προβλεπόμενης 
μέσης έκθεσης σε σταθερή κατάσταση σε ανθρώπους, στους οποίους χορηγήθηκε το συνιστώμενο 
δοσολογικό σχήμα.

Δεν έχουν διεξαχθεί προκλινικές μελέτες για την αξιολόγηση του καρκινογόνου δυναμικού ή του 
μεταλλαξιογόνου δυναμικού της ιξεκιζουμάμπης. 

Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στα αναπαραγωγικά όργανα, τους κύκλους εμμηνορρυσίας ή το 
σπέρμα σε σεξουαλικά ώριμους πιθήκους cynomolgus που έλαβαν ιξεκιζουμάμπη για 13 εβδομάδες 
σε εβδομαδιαία υποδόρια δόση 50 mg/kg.

Σε μελέτες τοξικότητας στην ανάπτυξη, η ιξεκιζουμάμπη καταδείχθηκε ότι διέρχεται τον πλακούντα 
και ανιχνεύεται στο αίμα του απογόνου για έως και την ηλικία των 6 μηνών. Υψηλότερη επίπτωση 
μεταγεννητικής θνησιμότητας παρατηρήθηκε στους απογόνους πιθήκων στους οποίους χορηγήθηκε 
ιξεκιζουμάμπη σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μάρτυρες. Το γεγονός αυτό σχετίστηκε κατά κύριο 
λόγο με πρόωρο τοκετό ή παραμέληση του απογόνου από τη μητέρα, συνήθη ευρήματα σε μελέτες σε 
πρωτεύοντα εκτός του ανθρώπου και θεωρήθηκε μη σχετιζόμενο κλινικά.
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Κιτρικό νάτριο 
Κιτρικό οξύ, άνυδρο
Χλωριούχο νάτριο
Πολυσορβικό 80
Ενέσιμο ύδωρ

6.2 Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

6.3 Διάρκεια ζωής

2 χρόνια.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 ºC έως 8 ºC).
Μην καταψύχετε.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

Το Taltz μπορεί να αποθηκευθεί εκτός ψυγείου μέχρι 5 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνάει 
τους 30 ºC.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 

Διάλυμα 1 ml σε σύριγγα από διαυγές γυαλί τύπου Ι. Η σύριγγα βρίσκεται εντός μίας χρήσης πένας, 
που χορηγεί μία δόσης. Συσκευασίες: 1, 2 ή 3 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας. Μπορεί να μην 
κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Οδηγίες χρήσης
Οι οδηγίες χρήσης της πένας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης, θα πρέπει να 
ακολουθούνται προσεκτικά.

Η προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας προορίζεται για μία μόνο χρήση.

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχουν ορατά σωματίδια ή εάν το διάλυμα είναι 
θολό ή/και ευδιάκριτα καφέ χρώματος.

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει καταψυχθεί.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία. 
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8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

EU/1/15/1085/002
EU/1/15/1085/003

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 25 Απριλίου 2016

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

26 Ιουνίου 2020

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα 
πιο ασφαλή και Αναφέρετε:  

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας 

την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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