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Rinvoq (upadacitinibas)
Rinvoq apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas ES

Kas yra Rinvoq ir kam jis vartojamas?

Rinvoq – tai vaistas, kuriuo gydomi suaugusieji, sergantys reumatoidiniu artritu – liga, kuri sukelia 
sąnarių uždegimą.

Rinvoq vartojamas sergant vidutinio sunkumo arba sunkios formos reumatoidiniu artritu, kuriam 
kontroliuoti nepakanka ligos eigą modifikuojančių vaistų nuo reumato arba jeigu pacientas negali 
vartoti šių vaistų. Šį vaistą galima vartoti vieną arba kartu su metotreksatu – kitu vaistu nuo 
reumatoidinio artrito.

Rinvoq sudėtyje yra veikliosios medžiagos upadacitinibo.

Kaip vartoti Rinvoq?

Rinvoq galima įsigyti tik pateikus receptą. Gydymą šiuo vaistu turi pradėti ir prižiūrėti gydytojas, 
turintis reumatoidinio artrito diagnozavimo ir gydymo patirties. Vaistas tiekiamas 15 mg tablečių 
forma.

Rekomenduojama Rinvoq dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pasireiškus tam tikram šalutiniam 
poveikiui, pvz., sumažėjus tam tikrų kraujo ląstelių skaičiui, gydytojas gali pertraukti gydymą. Daugiau 
informacijos apie Rinvoq vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją arba 
vaistininką.

Kaip veikia Rinvoq?

Reumatoidiniu artritu sergančių pacientų imuninė (organizmo apsaugos) sistema atakuoja sveikus 
audinius, taip sukeldama sąnarių uždegimą.

Veiklioji Rinvoq medžiaga upadacitinibas yra imunosupresantas. Tai reiškia, kad jis slopina imuninės 
sistemos aktyvumą. Upadacitinibas veikia slopindamas fermentus, vadinamus Janus kinazėmis. Šie 
fermentai dalyvauja sukeliant procesus, dėl kurių žmogaus organizme prasideda uždegimas; slopinant 
jų poveikį, sąnarių uždegimas kontroliuojamas.
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Kokia Rinvoq nauda nustatyta tyrimų metu?

Atlikus penkis tyrimus, kuriuose dalyvavo iš viso beveik 4 400 pacientų, nustatyta, kad Rinvoq 
veiksmingai malšina vidutinio sunkumo arba sunkios formos reumatoidiniu artritu sergantiems 
pacientams pasireiškiančius simptomus. Atliekant šiuos tyrimus, pagal standartinę skalę buvo 
vertinamas ligos aktyvumas 28-iuose sąnariuose.

Pirmame tyrime dalyvavo pacientai, kurie anksčiau nebuvo gydyti metotreksatu. Atlikus šį tyrimą, 
nustatyta, kad po 24 gydymo savaičių, remisiją pasiekė (ligos simptomų nebejuto) 48 proc. Rinvoq 
gydytų pacientų ir 19 proc. metotreksatu gydytų pacientų.

Antrame tyrime dalyvavo pacientai, kuriems nepakako ligos eigą modifikuojančių vaistų nuo reumato 
ligos eigai tinkamai kontroliuoti. Atliekant šį tyrimą, po 12 gydymo savaičių nedidelis ligos aktyvumas 
nustatytas 48 proc. Rinvoq gydytų pacientų ir 17 proc. placebą (netikrą vaistą) vartojusių pacientų.

Trečiame tyrime dalyvavo pacientai, kuriems nepakako vieno metotreksato ligos eigai tinkamai 
kontroliuoti. Atliekant šį tyrimą, po 12 gydymo savaičių nedidelis ligos aktyvumas nustatytas 45 proc. 
metotreksatu ir Rinvoq gydytų pacientų, 29 proc. metotreksatu ir adalimumabu (biologiniu ligos eigą 
modifikuojančių vaistu nuo reumato) gydytų pacientų ir 14 proc. pacientų, kuriems buvo paskirtas 
metotreksatas ir placebas.

Ketvirtame tyrime taip pat dalyvavo pacientai, kuriems nepakako vieno metotreksato ligos eigai 
tinkamai kontroliuoti. Atliekant šį tyrimą, po 14 gydymo savaičių nedidelis ligos aktyvumas nustatytas 
45 proc. vienu Rinvoq gydytų pacientų ir 19 proc. pacientų, kurie toliau vartojo jiems paskirtą 
metotreksato dozę.

Penktame tyrime dalyvavo pacientai, kuriems biologinis ligos eigą modifikuojantis vaistas nuo reumato 
netiko arba buvo nepakankamai veiksmingas. Šie pacientai buvo gydomi įprastiniais ligos eigą 
modifikuojančiais vaistais nuo reumato (chlorokvinu, hidroksichlorokvinu, leflunomidu arba 
sulfasalazinu; dažnu atveju šie vaistai buvo vartojami kartu su metotreksatu). Pacientų, kurie taip pat 
vartojo Rinvoq, grupėje nedidelis ligos aktyvumas nustatytas 43 proc. pacientų, o vartojusių placebą – 
14 proc.

Kokia rizika susijusi su Rinvoq vartojimu?

Dažniausias Rinvoq šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 10) yra viršutinių 
kvėpavimo takų (nosies ir gerklės) infekcijos. Svarbiausias sunkus šalutinis poveikis yra sunkios 
infekcijos. Išsamų visų Rinvoq šalutinio poveikio reiškinių sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.

Rinvoq negalima vartoti pacientams, sergantiems tuberkulioze ar sunkiomis infekcijomis. Jo taip pat 
negalima vartoti pacientams, turintiems sunkių kepenų funkcijos sutrikimų, ir nėštumo laikotarpiu. 
Išsamų visų apribojimų sąrašą rasite pakuotės lapelyje.

Kodėl Rinvoq buvo registruotas ES?

Rinvoq veiksmingai kontroliavo vidutinio sunkumo arba sunkios formos reumatoidinį artritą tiems 
pacientams, kurių būklė vartojant kitus ligos eigą modifikuojančius vaistus nuo reumato buvo 
nepakankamai pagerėjusi. Tyrimais nustatyta, kad vartojamas vienas arba kartu su kitais vaistais, 
Rinvoq sumažino ligos aktyvumą. Rinvoq gydomiems pacientams gali pasireikšti šalutinis poveikis, 
įskaitant infekcijas, neutropeniją (sumažėjęs tam tikros rūšies baltųjų kraujo ląstelių skaičius) ir kraujo 
tyrimų rezultatų nukrypimus nuo normos, kurie rodo kepenų arba raumenų pažeidimus ir padidėjusį 
lipidų kiekį kraujyje. Vis dėlto šiuos šalutinio poveikio reiškinius galima kontroliuoti.
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Todėl Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Rinvoq nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali 
būti registruotas vartoti ES.

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Rinvoq 
vartojimą?

Rinvoq prekiaujanti bendrovė sveikatos priežiūros specialistams pateiks informaciją apie infekcijos 
riziką, taip pat apie tai, kad nėštumo laikotarpiu vartojamas Rinvoq gali pakenkti dar negimusiam 
kūdikiui ir apie širdies ir kraujotakos sutrikimų pavojų. Bendrovė taip pat parengs paciento įspėjamąją 
kortelę, kurioje bus aprašyti požymiai, įspėjantys apie Rinvoq sukeliamą sunkų šalutinį poveikį, taip pat 
bus pateikta informacija apie tai, kur kreiptis pagalbos, bei priminimas nevartoti šio vaisto nėštumo 
laikotarpiu.

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Rinvoq 
vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir 
pacientai.

Kaip ir visų vaistų, Rinvoq vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Rinvoq šalutinis poveikis yra 
kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių pacientams apsaugoti.

Kita informacija apie Rinvoq

Daugiau informacijos apie Rinvoq rasite Agentūros tinklalapyje adresu:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

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