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KAJ, ČE BI LAHKO 
PREPREČILI PONOVNI 

ZAGON PSORIAZE?

SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST

  Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce 
naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8 povzetka glavnih značilnosti zdravila, kako 
poročati o neželenih učinkih.
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Povzetek glavnih značilnosti zdravila je dostopen pri predstavniku imetnika dovoljenja za promet.



KAJ ZA BOLNIKE POMENI PONOVNI ZAGON PSORIAZE?5

Uspešno zdravljenje psoriatičnih sprememb v prvih 6 mesecih 
zdravljenja je povezano z manjšim tveganjem za ponovni zagon 

bolezni in daljšo perzistenco zdravljenja.8

Bolnike s psoriazo je 
strah, da se jim bodo 

psoriatični plaki ponovno 
pojavili.6

Ponovni zagon psoriaze ima 
pomemben vpliv na 

kakovost življenja.7



PERZISTENCA ZDRAVLJENJA SE ODRAŽA V BOLJŠEM 
DOLGOTRAJNEM NADZORU NAD PSORIAZO9,10
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doseganje hitrega 
izboljšanja kožne 

simptomatike10

ponovna vzpostavitev 
fiziološkega 
imunskega 

ravnovesja10

zaviranje 
regulatornega 

citokina10

Izboljšanje 
perzistence 

zdravljenja:10

Izberite zdravilo, ki zagotavlja dolgotrajno regresijo psoriatičnih sprememb in ugoden 
varnostni profil.10



Do ponovnega zagona 
psoriaze pride zaradi 

spremenjenega razmerja 
tkivnih rezidenčnih 

spominskih celic T (TRM) 
in regulatornih celic T 

(Treg).6

Za pojav psoriaze so 
odgovorne celice T.6

TRM - tissue resident memory cells (tkivne rezidenčne spominske celice T),  Treg - regulatory T cells (regulatorne celice T).

Ko se ponovno vzpostavi 
ravnovesje med tkivnimi 

rezidenčnimi spominskimi celicami 
T (TRM) in regulatornimi celicami 

T (Treg), smo korak bližje k 
dolgotrajni remisiji psoriaze.5

Ponovno vzpostavite ravnovesje tkivnih rezidenčnih spominskih celic T (TRM) in 
regulatornih celic T (Treg) z izbiro zdravljenja, ki omogoča več kot le izboljšanje 

kožne simptomatike,12 in se izognite ponovnemu zagonu psoriaze.5 

KAJ VODI V PONOVNI ZAGON BOLEZNI?11



ZDRAVILO TREMFYA® PONOVNO VZPOSTAVI
RAZMERJE PRO- IN PROTI-VNETNIH CELIC 12

Ponovna vzpostavitev 
razmerja med tkivnimi 

rezidenčnimi spominskimi 
celicami T (TRM) in 

regulatornimi celicami T 
(Treg) lahko:

vpliva na perzistenco 
zdravljenja9

in

prepreči ponovni zagon 
psoriaze.14

Zdravljenje z zdravilom Tremfya® 
pomembno zmanjša število vnetnih 

tkivnih rezidenčnih spominskih 
celic T (TRM) in vzdržuje število 

regulatornih celic T (Treg).12

POPOLNA REGRESIJA 
PSORIATIČNIH 

SPREMEMB

Povečano razmerje med tkivnimi rezidenčnimi spominskimi 
celicami T (TRM) in regulatornimi celicami T (Treg) je lahko 

vzrok za ponovitve kožnih lezij. 13,14



Statistično pomembno 
zmanjšanje števila vnetnih 

tkivnih rezidenčnih 
spominskih celic T (TRM) 
po 24 tednih zdravljenja z 

zdravilom Tremfya®, ne pa s 
sekukinumabom.12

Pomembno vzdrževanje 
števila regulatornih celic 

T (Treg) po 24 tednih 
zdravljenja z zdravilom 

Tremfya®, ne pa s 
sekukinumabom.12

Tremfya® 100 mg podkožno
na 8 tednov (n=11)

sekukinumab 300 mg podkožno
na 4 tedne (n=9)
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POMEMBNO ZMANJŠANJE ŠTEVILA VNETNIH TKIVNIH REZIDENČNIH 
SPOMINSKIH CELIC T (TRM) IN VZDRŽEVANJE ŠTEVILA REGULATORNIH 
CELIC T (TREG) PRI ZDRAVLJENJU Z ZDRAVILOM TREMFYA®12

Prirejeno po Mehta H, et al. 202113

*Mann–Whitneyev test, primerjava s kožnimi lezijami. Podskupina celic CD8+CD49a+CD103+ TRM. 
a) L: lezije v tednu 0.
 TRM - tissue resident memory cells (tkivne rezidenčne spominske celice T),  Treg - regulatory T cells (regulatorne celice T).

Pogostost vnetnih tkivnih rezidenčnih spominskih celic T (TRM) 
in regulatornih celic T (Treg) po 24 tednih zdravljenja12



VEČINA BOLNIKOV, KI SO PRIČELI ZDRAVLJENJE 
Z ZDRAVILOM TREMFYA®, JE ZDRAVLJENJE 
NADALJEVALO DOLGOROČNO1,2

77% 88%

bolnikov s psoriazo, 
zdravljenih z zdravilom 
Tremfya, je nadaljevalo 
zdravljenje v celotnem 

5-letnem obdobju v 
študiji VOYAGE-1†1

bolnikov s PsA, zdravljenih 
z zdravilom Tremfya®, je 
nadaljevalo zdravljenje 

v celotnem 2-letnem 
obdobju v študiji 

DISCOVER-2*‡2

Zdravilo Tremfya® omogoča poleg izboljšanja kožne simptomatike tudi 
doseganje dolgotrajne remisije pri zdravljenju psoriaze1 in manifestacij PsA.2

Visoka stopnja perzistence pri zdravljenju:*

DOKAZAN 
DOLGOTRAJEN 

UČINEK

Pso - psoriaza, PsA - psoriatični artritis.
*Bolniki, randomizirani na zdravilo Tremfya® v izhodišču in bolniki, ki so po 16 tednih (Pso) ali 24 tednih (PsA) zdravljenja prešli s placeba na zdravilo Tremfya®.2

76,9 % bolnikov je nadaljevalo zdravljenje z zdravilom Tremfya® 252 tednov.1

88 % bolnikov je zaključilo zdravljenje z zdravilom Tremfya® po 100 tednih.2 



Vaša izbira prvega 
biološkega zdravila je 
ključna za uspešnost 

zdravljenja.10

Zdravljenje z zdravilom Tremfya® 
pomaga vzpostaviti ugodno 
razmerje tkivnih rezidenčnih 
spominskih celic T (TRM) in 
regulatornih celic T (Treg).12

Večina bolnikov, ki so pričeli 
zdravljenje z zdravilom 
Tremfya®, je zdravljenje 

nadaljevalo dolgoročno.1,2

Pomagajte svojim 
bolnikom zmanjšati 

strah pred ponovnim 
zagonom psoriaze.12

Omogočite svojim 
bolnikom zdravljenje z 

dokazanim dolgotrajnim 
učinkom.1,2

Zdravilo Tremfya® omogoča poleg izboljšanja kožne simptomatike12 
tudi doseganje dolgotrajne remisije pri zdravljenju psoriaze.1,2

ZDRAVILO TREMFYA®: DOKAZAN DOLGOTRAJEN UČINEK

DOKAZAN 
DOLGOTRAJEN 

UČINEK

TRM - tissue resident memory cells (tkivne rezidenčne spominske celice T), Treg - regulatory T cells (regulatorne celice T).
*Vztrajanje pri zdravljenju ali perzistenca zdravljenja ali preživetje zdravila je kombinacja učinkovitosti, prenosljivosti in 
varnosti zdravila ter zadovoljstva ali prednostne izbire bolnika.15



Hitro16 in dolgotrajno:
popolna regresija psoriatičnih 
sprememb v 5-letnem obdobju 

zdravljenja psoriaze.1

Dolgotrajno izboljšanje 
sklepne simptomatike 

v 2-letnem obdobju 
zdravljenja PsA.2

Večina bolnikov, ki so
pričeli zdravljenje z zdravilom 

TREMFYA®, je zdravljenje 
nadaljevalo dolgoročno.1-3

POPOLNA REGRESIJA 
PSORIATIČNIH 

SPREMEMB

NEDVOMNA
UČINKOVITOST
ZDRAVLJENJA

SKLEPOV

DOKAZAN 
DOLGOTRAJEN 

UČINEK

ZA ŽIVLJENJE,
KI SE NE
USTAVI

IZBERITE ZDRAVILO TREMFYA® ZA OLAJŠANJE, KI TRAJA1-3

Za katerega od vaših bolnikov s psoriazo ali PsA bi bilo zdravilo Tremfya® 
prava izbira?

Pso - psoriaza, PsA - psoriatični artritis.



SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

     Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem 
koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8 povzetka glavnih značilnosti zdravila, kako poročati o neželenih učinkih.
Ime zdravila: Tremfya 100 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
Kakovostna in količinska sestava: En napolnjen injekcijski peresnik vsebuje 100 mg guselkumaba v 1 ml raztopine. Pomožne snovi: histidin, histidinijev klorid monohidrat, 
polisorbat 80, saharoza, voda za injekcije. Indikacije: Zdravljenje zmerne do hude psoriaze s plaki pri odraslih, ki so primerni za sistemsko zdravljenje.  Kot samostojno zdravilo 
ali v kombinaciji z MTX za zdravljenje aktivnega psoriatičnega artritisa pri odraslih bolnikih, pri katerih odziv na predhodno zdravljenje z DMARD ni bil zadosten ali zdravljenja 
niso prenašali.
Odmerjanje in način uporabe: Zdravilo je namenjeno za uporabo pod vodstvom in nadzorom zdravnika z izkušnjami z diagnostiko in zdravljenjem psoriaze in psoriatičnega 
artritisa. Psoriaza s plaki: Priporočeni odmerek je 100 mg s subkutano injekcijo v tednih 0 in 4. Sledi vzdrževalno odmerjanje vsakih 8 tednov. Izogibati se je treba injiciranju na 
mestih, ki kažejo znake psoriaze. Pri bolnikih, pri katerih po 16 tednih zdravljenja ni odziva, je treba razmisliti o prenehanju zdravljenja. Psoriatični artritis: Priporočeni odmerek 
zdravila je 100 mg s subkutano injekcijo v tednih 0 in 4. Sledi vzdrževalno odmerjanje na vsakih 8 tednov. Pri bolnikih, pri katerih po klinični presoji obstaja veliko tveganje za 
okvaro sklepov, je mogoče razmisliti o odmerjanju 100 mg na vsake 4 tedne. Prilagajanje odmerka pri starejših (starih 65 let ali več) ni potrebno. Podatki o uporabi zdravila 
pri starejših od 65 let so omejeni.Priporočil za odmerjanje pri bolnikih z okvaro ledvic ali jeter ni mogoče dati, ker zdravila pri teh dveh skupinah niso preučevali. Varnost in 
učinkovitost zdravila pri otrocih in mladostnikih, mlaših od 18 let, nista bili dokazani.
Kontraindikacije: Resna preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov; klinično pomembna, aktivna okužba (npr. aktivna tuberkuloza). Posebna opozorila in 
previdnostni ukrepi: Zdravilo lahko poveča tveganje za razvoj okužb. Bolnikom s katero koli klinično pomembno aktivno okužbo se zdravljenja ne sme uvesti, dokler okužba 
ne izzveni oziroma ni ustrezno zdravljena. Pred začetkom zdravljenja z guselkumabom je treba bolnike pregledati in opraviti preiskave na prisotnost tuberkuloze. Bolnike, ki 
prejemajo to zdravilo je treba med in po zaključku zdravljenja z guselkumabom spremljati glede znakov in simptomov aktivne tuberkuloze. Pri bolnikih z latentno ali aktivno 
tuberkulozo v anamnezi, ki nimajo dokumentiranega ustreznega poteka zdravljenja, je treba pred začetkom zdravljenja razmisliti o zdravljenju tuberkuloze. Pri zdravljenju z 
guselkumabom so poročali o preobčutljivostih reakcijah, vključno z anafilakso. V nekaterih primerih, vključno z urtikarijo in dispnejo, je do resne preobčutljivostne reakcije 
prišlo več dni po zdravljenju. Če se pojavi resna preobčutljivostna reakcija, je treba zdravljenje z guselkumabom prekiniti in bolniku uvesti ustrezno zdravljenje. Pri predpisovanju 
zdravila na vsake 4 tedne za psoriatični artritis je priporočljiva ocena jetrnih encimov ob začetku zdravljenja in nato v skladu z rutinsko obravnavo bolnika. V primeri zvišanja 
koncentracij ALT ali AST in suma na z zdravilom povzročeno okvaro jeter, je treba zdravljenje začasno prekiniti, dokler ta diagnoza ni izključena. Bolniki, ki prejemajo to zdravilo, 
ne smejo sočasno prejeti živih cepiv. O odzivu na živa oziroma inaktivirana cepiva ni podatkov. Pred cepljenjem z živimi virusnimi ali bakterijskimi cepivi je treba zdravljenje 
z guselkumabom odložiti za najmanj 12 tednov po zadnjem odmerku in ga nato ponovno uvesti najmanj 2 tedna po cepljenju. Upoštevati je treba dodatne informacije in 
smernice o sočasni uporabi imunosupresivnih zdravil po cepljenju. Interakcije: Interakcije med guselkumabom in različnimi substrati CYP (CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 
in CYP1A2) niso verjetne. Pri sočasnem odmerjanju guselkumaba in substratov CYP450 odmerka ni treba prilagajati. Varnosti in učinkovitosti zdravila Tremfya v kombinaciji z 
imunosupresivi, vključno z biološkimi zdravili ali fototerapijo, niso ocenili. Nosečnost, dojenje in plodnost: Ženske v rodni dobi morajo med zdravljenjem in še najmanj 12 
tednov po njem uporabljati učinkovite kontracepcijske metode. O uporabi guselkumaba pri nosečnicah ni podatkov. Iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi 
zdravila bolje izogibati. Ni znano, ali se guselkumab izloča v materino mleko pri človeku. Odločiti se je treba, ali je potrebno prenehati zdravljenje z zdravilom Tremfya oz. ga ne 
uvesti, ob upoštevanju koristi dojenja za otroka in koristi zdravljenja z zdravilom Tremfya za mater. Vpliva guselkumaba na plodnost pri ljudeh niso ovrednotili. Neželeni učinki: 
okužbe dihal, gastroenteritis, okužbe z virusom Herpes simplex, dermatofitije, preobčutljivost, zvišane koncentracije aminotransferaz, zmanjšano število nevtrofilcev, anafilaksa, 
glavobol, diareja, urtikarija, izpuščaj, artralgija, reakcije na mestu injiciranja (vsi NU so opisani v povzetku glavnih značilnosti zdravila). Imetnik DzP: Janssen-Cilag International 
NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija, 

Predstavništvo imetnika DzP v Sloveniji: Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, Ljubljana Način in režim izdajanja zdravila: Rp/Spec. Datum zadnje revizije besedila: 
13. januar 2022

Povzetek glavnih značilnosti zdravila s podrobnejšimi informacijami o zdravilu je dostopen pri predstavniku imetnika dovoljenja za promet.
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