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Rezumat EPAR destinat publicului 

Uptravi 
selexipag 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru Uptravi. 
Documentul explică modul în care agenția a evaluat medicamentul, pentru a recomanda autorizarea în 
Uniunea Europeană (UE) și condițiile de utilizare. Scopul documentului nu este să ofere recomandări 
practice referitoare la utilizarea Uptravi. 

Pentru informații practice privind utilizarea Uptravi, pacienții trebuie să citească prospectul sau să se 
adreseze medicului sau farmacistului. 

 

Ce este Uptravi și pentru ce se utilizează? 

Uptravi este un medicament care se utilizează pentru tratarea pacienților adulți cu hipertensiune 
arterială pulmonară (HTAP, tensiune arterială anormal de mare în arterele plămânilor). Se poate utiliza 
în asociere cu alte medicamente, numite antagoniști ai receptorilor endotelinei (ARE) sau inhibitori ai 
fosfodiesterazei de tip 5 (PDE-5), sau în monoterapie la pacienții pentru care aceste medicamente nu 
sunt indicate. Uptravi se utilizează la pacienții cu HTAP din clasa funcțională II sau III. „Clasa” reflectă 
gravitatea bolii: „clasa II” implică o limitare ușoară a activității fizice, iar „clasa III” implică o limitare 
marcată a activității fizice. 

Uptravi conține substanța activă selexipag. 

Cum se utilizează Uptravi? 

Uptravi se poate obține numai pe bază de prescripție medicală, iar tratamentul trebuie inițiat și urmărit 
doar de un medic cu experiență în tratarea HTAP. 

Uptravi este disponibil sub formă de comprimate (200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 și 1 600 de 
micrograme). Tratamentul trebuie inițiat cu o doză de 200 de micrograme de două ori pe zi, la un 
interval de aproximativ 12 ore. Ulterior, doza este mărită săptămânal, atât timp cât este tolerată, până 
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la doza maximă de 1 600 de micrograme de două ori pe zi, care este apoi menținută. Este posibil ca 
pacienții să tolereze mai bine tratamentul dacă iau comprimatele cu alimente și dacă primul comprimat 
care conține o doză mărită este luat seara și nu dimineața. Dacă pacientul nu poate tolera o doză 
mărită, este posibil ca medicul să fie nevoit să o reducă. 

În cazul întreruperii tratamentului cu Uptravi, doza trebuie redusă treptat. 

Uptravi nu se administrează la pacienții cu insuficiență hepatică severă. La pacienții cu insuficiență 
hepatică moderată, doza inițială este de 200 de micrograme o dată pe zi. Dacă este tolerată, această 
doză poate fi mărită săptămânal. Pentru mai multe informații, citiți prospectul. 

Cum acționează Uptravi? 

HTAP este o boală invalidantă, în care se produce o îngustare severă a vaselor de sânge din plămâni. 
Aceasta duce la tensiune arterială mare în vasele care transportă sângele de la inimă la plămâni și 
reduce cantitatea de oxigen care poate ajunge în sângele din plămâni, îngreunând activitatea fizică. 

Substanța activă din Uptravi, selexipagul, este un „agonist al receptorului prostaciclinei”. Aceasta 
înseamnă că acționează în mod asemănător cu prostaciclina, o substanță produsă natural care reglează 
tensiunea arterială legându-se de receptorii din mușchii pereților vaselor de sânge, determinând 
relaxarea și lărgirea vaselor de sânge. Legându-se de receptorii prostaciclinei, Uptravi determină, de 
asemenea, lărgirea vaselor de sânge și reduce astfel tensiunea din interiorul lor, ameliorând 
simptomele bolii. 

Ce beneficii a prezentat Uptravi pe parcursul studiilor? 

Beneficiile Uptravi în tratamentul HTAP au fost demonstrate într-un studiu principal care a cuprins 
1 156 de pacienți cu HTAP. Pacienții au primit fie Uptravi, fie placebo (un preparat inactiv) timp de 
aproximativ 70 de săptămâni. Pacienții fie nu mai primiseră tratament anterior, fie primiseră tratament 
cu alte medicamente pentru HTAP (ARE sau inhibitori ai PDE-5). Principala măsură a eficacității s-a 
bazat pe numărul de pacienți la care boala s-a agravat sau care au decedat în timpul tratamentului sau 
la scurt timp după terminarea acestuia. În total, 24,4 % (140 din 574) din pacienții tratați cu Uptravi 
fie au decedat, fie au manifestat semne de agravare a bolii, comparativ cu 36,4 % (212 din 582) din 
pacienții tratați cu placebo. 

Care sunt riscurile asociate cu Uptravi? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Uptravi (care pot afecta mai mult de 1 persoană din 10) 
sunt dureri de cap, diaree, greață și vărsături, dureri de maxilar, mialgie (dureri musculare), dureri la 
nivelul membrelor, artralgie (dureri ale încheieturilor) și înroșirea feței. Aceste reacții adverse sunt 
ușoare sau moderate și se observă cel mai frecvent în perioada de mărire a dozei de Uptravi. 

Uptravi este contraindicat la pacienții care au avut un atac de cord în ultimele 6 luni, care au o boală 
coronariană severă (o boală a inimii cauzată de obstrucția vaselor de sânge care alimentează mușchiul 
cardiac) sau angină instabilă (o formă severă de durere în piept). Medicamentul este contraindicat la 
pacienții cu aritmii severe (ritm cardiac instabil) sau cu defecte ale valvelor inimii. La pacienții cu alte 
afecțiuni cardiace, Uptravi trebuie utilizat numai sub supraveghere medicală atentă. De asemenea, 
medicamentul este contraindicat la pacienții care au avut un accident vascular cerebral în ultimele 
3 luni. Este contraindicată administrarea Uptravi concomitent cu medicamente, cum ar fi gemfibrozilul, 
care sunt blocanți puternici (inhibitori) ai enzimei hepatice CYP2C8. 

Pentru lista completă a restricțiilor și a reacțiilor adverse raportate asociate cu Uptravi, citiți prospectul. 
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De ce a fost aprobat Uptravi? 

Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al agenției a hotărât că beneficiile Uptravi sunt mai 
mari decât riscurile asociate și a recomandat aprobarea utilizării sale în UE. În prezent, pacienții cu 
HTAP au opțiuni de tratament foarte limitate; prin urmare, există o importantă necesitate medicală 
nesatisfăcută. S-a demonstrat că Uptravi este mai eficace decât placebo în prevenirea agravării HTAP 
când este administrat în monoterapie și în asociere cu un inhibitor de ARE și/sau cu un inhibitor de 
PDE-5. Față de alte medicamente care fac parte din aceeași clasă și se administrează intravenos, 
Uptravi prezintă avantajul de a fi administrat pe cale orală. În ceea ce privește siguranța, reacțiile 
adverse asociate cu Uptravi sunt considerate acceptabile. Deși CHMP a observat o ușoară creștere 
vizibilă a ratei mortalității la pacienții care au luat Uptravi, comparativ cu placebo, s-a considerat că 
acest fapt a survenit întâmplător sau din cauza modului în care a fost conceput studiul și, prin urmare, 
nu are niciun impact asupra beneficiilor sau riscurilor asociate medicamentului. 

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

Orice medic care prescrie Uptravi va trebui să se înregistreze la compania care comercializează 
medicamentul înainte de a-l putea prescrie. Compania va furniza materiale educaționale profesioniștilor 
din domeniul sănătății care vor prescrie și vor elibera medicamentul, pentru a ajuta la prescrierea 
corectă a acestuia și pentru a evita erorile de medicație. Printre aceste materiale se vor regăsi și un 
ghid și un jurnal care trebuie oferite pacienților, pentru a-i ajuta să urmărească numărul de 
comprimate pe care trebuie să le ia și pentru a le explica modul de mărire a dozelor. Jurnalul conține 
casete în care pacienții trebuie să bifeze numărul și concentrația comprimatelor luate în fiecare zi. 

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

Alte informații despre Uptravi 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de punere pe piață pentru Uptravi, valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, la 12 mai 2016. 

EPAR-ul complet pentru Uptravi este disponibil pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații 
referitoare la tratamentul cu Uptravi, citiți prospectul (care face parte, de asemenea, din EPAR) sau 
adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în 06-2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003774/human_med_001970.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003774/human_med_001970.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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