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Rinvoq (upadacitinib)
En oversigt over Rinvoq, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Rinvoq, og hvad anvendes det til?

Rinvoq er et lægemiddel til behandling af voksne med leddegigt (reumatoid artritis), der er en sygdom, 
som giver betændelse i leddene.

Rinvoq anvendes mod moderat til svær leddegigt, der ikke kan kontrolleres godt nok med 
sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, eller hvis patienten ikke kan tåle disse lægemidler. 
Det kan bruges alene eller sammen med methotrexat, der er et andet lægemiddel mod leddegigt.

Rinvoq indeholder det aktive stof upadacitinib.

Hvordan anvendes Rinvoq?

Rinvoq fås kun på recept. Behandling med dette lægemiddel bør iværksættes og overvåges af en læge 
med erfaring i diagnosticering og behandling af leddegigt. Det fås som 15-mg-tabletter.

Den anbefalede dosis af Rinvoq er én tablet én gang dagligt. Lægen kan afbryde behandlingen, hvis 
der opstår visse bivirkninger, herunder et fald i blodtallene. Hvis du ønsker mere information om 
anvendelsen af Rinvoq, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Rinvoq?

Hos patienter med leddegigt angriber immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) det raske væv, 
hvilket medfører betændelse i leddene.

Upadacitinib, det aktive stof i Rinvoq, er et immundæmpende stof. Det vil sige, at det reducerer 
aktiviteten i immunsystemet. Upadacitinib virker ved at blokere aktiviteten af enzymer, der kaldes 
Janus-kinaser. Disse enzymer er involveret i processer, der medfører betændelse, og ved at blokere 
dem kan man få betændelsen i leddene under kontrol.

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Rinvoq?

Resultaterne af fem studier med i alt næsten 4.400 patienter har vist, at Rinvoq er effektivt til at 
reducere symptomer hos patienter med moderat til svær leddegigt. Disse studier omfattede en 
vurdering af sygdomsaktiviteten i 28 led i kroppen på en standardskala.

I det første studie undersøgte man patienter, der ikke tidligere var blevet behandlet med methotrexat. 
Efter 24 uger sås en bedring (symptomfrihed) hos 48 % af de patienter, der fik Rinvoq, sammenholdt 
med 19 % af de patienter, der fik methotrexat.

I det andet studie undersøgte man patienter, hvis sygdom ikke var godt kontrolleret med 
sygdomsmodificerende gigtlægemidler. Det blev i dette studie påvist, at 48 % af de patienter, der fik 
Rinvoq, havde lav sygdomsaktivitet efter 12 uger sammenholdt med 17 % af de patienter, der fik 
placebo (en uvirksom behandling).

I det tredje studie undersøgte man patienter, hvis sygdom ikke var godt kontrolleret med methotrexat. 
Det blev i dette studie påvist, at 45 % af de patienter, der fik methotrexat plus Rinvoq, havde lav 
sygdomsaktivitet efter 12 uger sammenholdt med 29 % af de patienter, der fik methotrexat plus 
adalimumab (et biologisk, sygdomsmodificerende gigtlægemiddel) og 14 % af de patienter, der fik 
methotrexat plus placebo.

Også i det fjerde studie undersøgte man patienter, hvis sygdom ikke var tilstrækkeligt kontrolleret 
med methotrexat. Det blev i studiet påvist, at 45 % af de patienter, der fik Rinvoq som 
enkeltstofbehandling, havde lav sygdomsaktivitet efter 14 uger, sammenholdt med 19 % af de 
patienter, der fortsatte methotrexat-behandlingen.

I det femte studie undersøgte man patienter, hos hvem et biologisk, sygdomsmodificerende 
gigtlægemiddel enten ikke var egnet eller ikke virkede godt nok. Patienterne blev behandlet med 
konventionelle sygdomsmodificerende gigtlægemidler (chloroquin, hydroxychloroquin, leflunomid eller 
sulfasalazin, ofte i kombination med methotrexat). Blandt de patienter, der også fik Rinvoq, havde 
43 % lav sygdomsaktivitet sammenholdt med 14 % af de patienter, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Rinvoq?

De hyppigste bivirkninger med Rinvoq (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er 
infektioner i de øvre luftveje (infektioner i næse og svælg). De væsentligste alvorlige bivirkninger er 
alvorlige infektioner. Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Rinvoq fremgår af indlægssedlen.

Rinvoq må ikke anvendes hos patienter med tuberkulose eller alvorlige infektioner. Det må heller ikke 
anvendes hos patienter, der har en svær leversygdom, eller som er gravide. Den fuldstændige liste 
over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Rinvoq godkendt i EU?

Rinvoq er effektivt til at behandle moderat til svær leddegigt hos patienter, hvis sygdom ikke er 
tilstrækkeligt bedret efter behandling med andre sygdomsmodificerende gigtlægemidler. Det er i 
studier påvist, at det reducerer sygdomsaktiviteten, når det anvendes som enkeltstofbehandling eller i 
kombination med andre lægemidler. Patienter, der får Rinvoq, kan opleve bivirkninger som f.eks. 
infektion, neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) og blodtal, der indikerer lever- eller 
muskelskade og forhøjede lipider (fedtstoffer) i blodet. Disse bivirkninger anses dog for at være 
håndterbare.
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Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Rinvoq opvejer risiciene, og 
at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Rinvoq?

Den virksomhed, der markedsfører Rinvoq, skal udarbejde informationsmateriale til sundhedspersoner 
om risiciene for infektion, skade på det ufødte barn, hvis Rinvoq tages under graviditet, og problemer 
med hjertet og blodcirkulationen. Virksomheden skal også udarbejde et patientkort, der angiver 
faresignalerne på Rinvoqs alvorlige bivirkninger, beskriver, hvordan man får hjælp, og indeholder en 
påmindelse om ikke at bruge Rinvoq under graviditet.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som 
patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Rinvoq.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Rinvoq løbende overvåget. De indberettede 
bivirkninger ved Rinvoq vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at 
beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Rinvoq

Yderligere information om Rinvoq findes på agenturets websted under:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

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