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Rinvoq (upadacitinib)
A Rinvoq-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása

Milyen típusú gyógyszer a Rinvoq és milyen betegségek esetén 
alkalmazható?

A Rinvoq az ízületek gyulladását okozó reumatoid artritiszben szenvedő felnőttek kezelésére 
alkalmazott gyógyszer.

A Rinvoq-ot közepesen súlyos vagy súlyos reumatoid artritisz esetén alkalmazzák, amikor a betegség 
betegségmódosító antireumatikus gyógyszerekkel nem kontrollálható kellőképpen, illetve amikor a 
beteg nem szedhet ilyen gyógyszereket. Alkalmazható önmagában vagy a reumatoid artritisz 
kezelésére szolgáló másik gyógyszerrel, metotrexáttal együtt.

A Rinvoq hatóanyaga az upadacitinib.

Hogyan kell alkalmazni a Rinvoq-ot?

A Rinvoq csak receptre kapható. A Rinvoq kezelést a reumatoid artritisz diagnosztikájában és 
kezelésében tapasztalt orvosnak kell megkezdenie és felügyelnie. A gyógyszer 15 mg-os tabletták 
formájában kapható.

A Rinvoq ajánlott adagja naponta egyszer egy tabletta. Bizonyos mellékhatások, köztük a vérsejtek 
számának csökkenése esetén az orvos megszakíthatja a kezelést. A Rinvoq alkalmazásával 
kapcsolatban további információért olvassa el a betegtájékoztatót, illetve kérdezze meg kezelőorvosát 
vagy gyógyszerészét.

Hogyan fejti ki hatását a Rinvoq?

Reumatoid artritisz esetén az immunrendszer (a szervezet védekezőrendszere) megtámadja az 
egészséges szöveteket, ezáltal gyulladást vált ki az ízületekben.

A Rinvoq hatóanyaga, az upadacitinib egy immunszuppresszáns. Ez azt jelenti, hogy csökkenti az 
immunrendszer aktivitását. Az upadacitinib azáltal fejti ki hatását, hogy gátolja a Janus-kináz nevű 
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enzimek működését. Ezek az enzimek szerepet játszanak azon folyamatok elindításában, amelyek 
gyulladáshoz vezetnek, így a hatásuk gátlása segít kezelni az ízületek gyulladását.

Milyen előnyei voltak a Rinvoq alkalmazásának a vizsgálatok során?

Öt vizsgálatban, összesen közel 4400 beteg részvételével, találták a Rinvoq-ot hatásosnak a tünetek 
csökkentésében közepesen súlyos vagy súlyos reumatoid artritiszben szenvedő betegeknél. Ezekben a 
vizsgálatokban a betegség aktivitását értékelték egy standard skálán a test 28 ízületében.

Az első vizsgálatot olyan betegekkel végezték, akiket korábban nem kezeltek metotrexáttal. Azt 
találták, hogy 24 hét elteltével a betegek 48%-a került remisszióba (megszűntek a tüneteik) a Rinvoq-
kezelés után, míg a metrotrexáttal kezelt betegeknél ez az arány 19% volt.

A második vizsgálatban olyan betegek vettek részt, akiknek a betegsége nem volt megfelelően 
kontrollált betegségmódosító antireumatikus gyógyszerekkel. Azt találták, hogy 12 hét elteltével a 
Rinvoq-kal kezelt betegek 48%-ánál, a placebóval (hatóanyag nélküli kezelés) kezelt betegeknek pedig 
a 17%-ánál volt alacsony a betegség aktivitása.

A harmadik vizsgálatba olyan betegeket vontak be, akiknek a betegsége nem volt megfelelően 
kontrollált metotrexáttal. Azt találták, hogy 12 hét elteltével az alacsony betegségaktivitást mutató 
betegek aránya a metotrexáttal és Rinvoq-kal kezelt betegeknél 45%, a metotrexáttal és 
adalimumabbal (egy biológiai betegségmódosító antireumatikus gyógyszer) kezelt betegeknél 29%, a 
metotrexátot és placebót kapó betegeknél pedig 14% volt.

A negyedik vizsgálatba szintén olyan betegeket vontak be, akiknek a betegsége nem volt megfelelően 
kontrollált metotrexáttal. Azt találták, hogy 14 hét elteltével az önmagában Rinvoq-kal kezelt betegek 
45%-ánál, a metotrexát kezelést folytató betegeknek pedig a 19%-ánál volt alacsony a betegség 
aktivitása.

Az ötödik vizsgálatban olyan betegek vettek részt, akik számára a biológiai betegségmódosító 
antireumatikus gyógyszerek nem voltak megfelelők vagy nem voltak elég hatásosak. A betegeket 
hagyományos betegségmódosító antireumatikus gyógyszerekkel (klorokvin, hidroxiklorokvin, 
leflunomid vagy szulfaszalazin, gyakran metotrexáttal kombinálva) kezelték. A Rinvoq-kal is kezelt 
betegek 43%-ánál volt alacsony a betegség aktivitása, míg ez az arány placebo esetén 14% volt.

Milyen kockázatokkal jár a Rinvoq alkalmazása?

A Rinvoq leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül több mint 1-nél jelentkezhet) a felső légúti 
fertőzések (orr- és torokfertőzések). A legfontosabb súlyos mellékhatások a súlyos fertőzések. A 
Rinvoq alkalmazásával kapcsolatban jelentett mellékhatások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban 
található.

A Rinvoq nem alkalmazható olyan betegeknél, akiknél tuberkulózis vagy súlyos fertőzés áll fenn. Nem 
alkalmazható továbbá súlyos májproblémák, illetve terhesség esetén. A korlátozások teljes felsorolása 
a betegtájékoztatóban található.

Miért engedélyezték a Rinvoq forgalomba hozatalát az EU-ban?

A Rinvoq hatásos volt a közepesen súlyos vagy súlyos reumatoid artritisz kontrollálásában olyan 
betegeknél, akiknek a betegsége nem javult kellőképpen egyéb betegségmódosító antireumatikus 
gyógyszerek hatására. A vizsgálatokban azt mutatták ki, hogy önmagában és más gyógyszerekkel 
kombinálva is csökkentette a betegség aktivitását. A Rinvoq-kal kezelt betegeknél jelentkezhetnek 
mellékhatások, köztük fertőzés, neutropénia (a fehérvérsejtek egyik típusának alacsony szintje), máj- 
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vagy izomkárosodásra utaló vérvizsgálati eredmények és emelkedett vérzsírszint. Ezeket a 
mellékhatásokat azonban kezelhetőnek tartják.

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Rinvoq alkalmazásának előnyei meghaladják a 
kockázatokat, ezért a gyógyszer alkalmazása az EU-ban engedélyezhető.

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Rinvoq biztonságos és hatékony 
alkalmazásának biztosítása céljából?

A Rinvoq-ot forgalmazó vállalat tájékoztatót biztosít az egészségügyi szakemberek számára a 
fertőzésekkel, a terhesség alatti Rinvoq-kezelés esetén a magzati károsodással, valamint a szívet és a 
keringést érintő problémákkal kapcsolatos kockázatokról. A vállalat továbbá egy betegfigyelmeztető 
kártyát is biztosít, amely leírja a Rinvoq súlyos mellékhatásainak figyelmeztető jeleit, és a 
segítségkérés módját, valamint egy emlékeztetőt, hogy a gyógyszer nem alkalmazható terhesség alatt.

A Rinvoq biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a betegek 
által követendő ajánlások és óvintézkedések szintén feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban és 
a betegtájékoztatóban.

A Rinvoq alkalmazásával kapcsolatban felmerülő információkat – hasonlóan minden más gyógyszerhez 
– folyamatosan figyelemmel kísérik. A Rinvoq alkalmazásával összefüggésben jelentett 
mellékhatásokat gondosan értékelik és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges 
intézkedéseket meghozzák.

A Rinvoq-kal kapcsolatos egyéb információ

A Rinvoq-kal kapcsolatban további információ az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

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