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Rinvoq (upadacitinibs)
Rinvoq pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Rinvoq un kāpēc tās lieto?

Rinvoq ir zāles, ko lieto, lai pieaugušajiem ārstētu reimatoīdo artrītu — slimību, kas izraisa locītavu 
iekaisumu.

Rinvoq lieto vidēji smaga vai smaga reimatoīdā artrīta ārstēšanai, kad to nevar pietiekami labi 
kontrolēt ar slimību modificējošām pretreimatisma zālēm vai ja pacients nevar lietot šādas zāles. 
Rinvoq var lietot vienas pašas vai kopā ar metotreksātu, kas ir citas zāles reimatoīdā artrīta ārstēšanai.

Rinvoq satur aktīvo vielu upadacitinibu.

Kā lieto Rinvoq?

Rinvoq var iegādāties tikai pret recepti. Ārstēšanu ar šīm zālēm drīkst uzsākt un uzraudzīt ārsts, kuram 
ir pieredze reimatoīdā artrīta diagnosticēšanā un ārstēšanā. Tās ir pieejamas 15 mg tablešu veidā.

Ieteicamā Rinvoq deva ir viena tablete vienreiz dienā. Ārsts var pārtraukt ārstēšanu, ja pacientam 
rodas noteiktas blakusparādības, tostarp krītas asins šūnu skaits. Papildu informāciju par Rinvoq 
lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam.

Kā Rinvoq darbojas?

Pacientiem ar reimatoīdo artrītu imūnsistēma (ķermeņa aizsargsistēma) uzbrūk veselajiem audiem, 
izraisot iekaisumu locītavās.

Rinvoq aktīvā viela upadacitinibs ir imūnsupresants. Tas nozīmē, ka tā samazina imūnsistēmas 
aktivitāti. Upadacitinibs darbojas, bloķējot enzīmu Janus kināžu darbību. Šie enzīmi ir iesaistīti 
iekaisumu izraisošu procesu veicināšanā, un, bloķējot to darbību, tiek kontrolēts iekaisums locītavās.

Kādi Rinvoq ieguvumi atklāti pētījumos?

Piecos pētījumos, kuros bija iesaistīti kopumā gandrīz 4400 pacienti, tika konstatēts, ka Rinvoq efektīvi 
mazina simptomus pacientiem ar vidēji smagu vai smagu reimatoīdo artrītu. Šajos pētījumos slimības 
aktivitāte tika vērtēta 28 ķermeņa locītavās, izmantojot standartskalu.

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Pirmajā pētījumā iekļāva pacientus, kuri iepriekš nebija ārstēti ar metotreksātu. Tika konstatēts, ka 
pēc 24 nedēļām remisija bija iestājusies (nebija simptomu) 48 % pacientu, kuri tika ārstēti ar Rinvoq, 
salīdzinot ar 19 %, kuri saņēma metotreksātu.

Otrajā pētījumā iesaistīja pacientus, kuru slimība netika labi kontrolēta ar slimību modificējošām 
pretreimatisma zālēm. Tika konstatēts, ka pēc 12 nedēļām zema slimības aktivitāte bija 48 % 
pacientu, kurus ārstēja ar Rinvoq, salīdzinot ar 17 % pacientu, kuri saņēma placebo (zāļu imitāciju).

Trešajā pētījumā iesaistīja pacientus, kuru slimība netika labi kontrolēta ar metotreksātu. Tika 
konstatēts, ka pēc 12 nedēļām zema slimības aktivitāte bija 45 % pacientu, kurus ārstēja ar 
metotreksāta un Rinvoq kombināciju, salīdzinot ar 29 % pacientu, kurus ārstēja ar metotreksātu 
kombinācijā ar adalimumabu (bioloģiskām slimību modificējošām pretreimatisma zālēm), un 14 % 
pacientu, kuri saņēma metotreksātu kombinācijā ar placebo.

Arī ceturtajā pētījumā iesaistīja pacientus, kuru slimība netika pietiekami labi kontrolēta ar 
metotreksātu. Tika konstatēts, ka pēc 14 nedēļām zema slimības aktivitāte bija 45 % pacientu, kurus 
ārstēja ar atsevišķi lietotu Rinvoq, salīdzinot ar 19 % pacientu, kuri turpināja metotreksāta terapiju.

Piektajā pētījumā iekļāva pacientus, kuriem ārstēšana ar bioloģiskām slimību modificējošām 
pretreimatisma zālēm nebija piemērota vai neiedarbojās pietiekami labi. Pacientus ārstēja ar 
konvencionālām slimību modificējošām pretreimatisma zālēm (hlorohīnu, hidroksihlorohīnu, 
leflunomīdu vai sulfasalazīnu, bieži kombinācijā ar metotreksātu). Zema slimības aktivitāte bija 43 % 
pacientu, kuri saņēma arī Rinvoq, salīdzinot ar 14 % pacientu, kuri saņēma placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Rinvoq?

Visbiežākās Rinvoq blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir augšējo elpceļu 
infekcijas (deguna un rīkles infekcijas). Nozīmīgākās nopietnās blakusparādības ir nopietnas infekcijas. 
Pilnu visu blakusparādību sarakstu, lietojot Rinvoq, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Rinvoq nedrīkst lietot pacienti ar tuberkulozi vai smagām infekcijām. Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar 
smagiem aknu darbības traucējumiem vai grūtnieces. Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu 
lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Rinvoq ir reģistrētas ES?

Rinvoq efektīvi kontrolēja vidēji smagu vai smagu reimatoīdo artrītu pacientiem, kuriem citas slimību 
modificējošas pretreimatisma zāles nenodrošināja pietiekamu stāvokļa uzlabojumu. Pētījumos 
konstatēts, ka Rinvoq samazina slimības aktivitāti, tās lietojot vienas pašas vai kombinācijā ar citām 
zālēm. Ar Rinvoq ārstētajiem pacientiem var būt blakusparādības, tostarp infekcija, neitropēnija (zems 
īpaša veida balto asins šūnu skaits), asins analīžu rezultāti, kas liecina par aknu vai muskuļu 
bojājumiem, un paaugstināts lipīdu līmenis asinīs. Taču šīs blakusparādības tiek uzskatītas par 
kontrolējamām.

Tādēļ Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Rinvoq, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Rinvoq lietošanu?

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Rinvoq, nodrošinās veselības aprūpes speciālistiem informāciju par 
infekcijas risku, par kaitējumu vēl nedzimušajam mazulim, ja Rinvoq lieto grūtniecības laikā, un par 
sirds un asinsrites problēmām. Uzņēmums arī nodrošinās pacientiem paredzētu brīdinājuma kartīti, kur 



Rinvoq (upadacitinibs)
EMA/671579/2019 3. lpp. no 3

Classified as public by the European Medicines Agency

Classified as public by the European Medicines Agency

aprakstītas nopietnu Rinvoq blakusparādību brīdinājuma pazīmes un informācija par to, kā saņemt 
palīdzību, kā arī atgādinājums nelietot šīs zāles grūtniecības laikā.

Turklāt zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas 
jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Rinvoq 
lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Rinvoq lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Rinvoq 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par Rinvoq

Sīkāka informācija par Rinvoq ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

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