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Rinvoq (upadacytynib)
Przegląd wiedzy na temat leku Rinvoq i uzasadnienie udzielenia pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE

Czym jest lek Rinvoq i w jakim celu się go stosuje

Lek Rinvoq jest lekiem przeznaczonym do leczenia dorosłych z reumatoidalnym zapaleniem stawów — 
chorobą wywołującą stan zapalny stawów.

Lek Rinvoq jest stosowany w przypadku umiarkowanej albo ciężkiej postaci reumatoidalnego zapalenia 
stawów, kiedy leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby nie zapewniają wystarczającej 
kontroli albo pacjent nie może przyjmować tych leków. Lek może być stosowany w monoterapii lub w 
skojarzeniu z metotreksatem — innym lekiem na reumatoidalne zapalenie stawów.

Lek Rinvoq zawiera substancję czynną upadacytynib.

Jak stosować lek Rinvoq

Lek wydawany na receptę. Leczenie tym lekiem powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz z 
doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Lek jest dostępny w 
postaci tabletek 15 mg.

Zalecana dawka leku Rinvoq to jedna tabletka raz na dobę. Lekarz może przerwać leczenie w 
przypadku wystąpienia pewnych działań niepożądanych, w tym spadku liczby komórek krwi. Więcej 
informacji o sposobie stosowania leku Rinvoq znajduje się w Ulotce dla pacjenta lub udzieli ich lekarz 
lub farmaceuta.

Jak działa lek Rinvoq

U pacjentów chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów układ odpornościowy (układ obronny 
organizmu) atakuje zdrowe tkanki, powodując zapalenie stawów.

Substancja czynna leku Rinvoq, upadacytynib, jest immunosupresantem. Oznacza to, że zmniejsza on 
aktywność układu odpornościowego. Upadacytynib działa przez blokowanie działania enzymów 
nazywanych kinazami janusowymi. Enzymy te uczestniczą w zapoczątkowywaniu procesów 
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prowadzących do stanu zapalnego, a zablokowanie ich działania pozwala kontrolować stan zapalny w 
obrębie stawów.

Korzyści ze stosowania leku Rinvoq wykazane w badaniach

W pięciu badaniach z udziałem prawie 4400 pacjentów stwierdzono, że lek Rinvoq jest skuteczny w 
zmniejszaniu nasilenia objawów u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego 
zapalenia stawów. W badaniach tych wykorzystywano ocenę aktywności choroby w obrębie 28 stawów 
w organizmie za pomocą standardowej skali.

Pierwsze badanie prowadzono z udziałem pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni metotreksatem. 
Stwierdzono, że po 24 tygodniach 48% pacjentów leczonych lekiem Rinvoq było w remisji (tj. bez 
objawów) — w porównaniu z 19% pacjentów otrzymujących metotreksat.

Drugie badanie prowadzono z udziałem pacjentów, u których kontrola choroby za pomocą leków 
przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby była niewystarczająca. Stwierdzono, że po 12 
tygodniach u 48% pacjentów leczonych lekiem Rinvoq aktywność choroby była niska — w porównaniu 
z 17% pacjentów otrzymujących placebo (leczenie pozorowane).

Trzecie badanie prowadzono z udziałem pacjentów, u których kontrola choroby za pomocą 
metotreksatu była niewystarczająca. Stwierdzono, że po 12 tygodniach u 45% pacjentów leczonych 
metotreksatem w skojarzeniu z lekiem Rinvoq aktywność choroby była niska — w porównaniu z 29% 
pacjentów leczonych metotreksatem w skojarzeniu z adalimumabem (biologicznym lekiem 
przeciwreumatycznym modyfikującym przebieg choroby) i 14% pacjentów otrzymujących metotreksat 
oraz placebo.

Czwarte badanie również prowadzono z udziałem pacjentów, u których kontrola choroby za pomocą 
metotreksatu była niewystarczająca. Stwierdzono, że po 14 tygodniach u 45% pacjentów leczonych 
lekiem Rinvoq w monoterapii aktywność choroby była niska — w porównaniu z 19% pacjentów 
kontynuujących leczenie metotreksatem.

Piąte badanie prowadzono z udziałem pacjentów, u których stosowanie biologicznego leku 
przeciwreumatycznego modyfikującego przebieg choroby było niemożliwe lub lek taki nie działał 
wystarczająco dobrze. Pacjenci przyjmowali leczenie konwencjonalnymi lekami przeciwreumatycznymi 
modyfikującymi przebieg choroby (chlorochiną, hydroksychlorochiną, leflunomidem albo sulfasalazyną, 
często w skojarzeniu z metotreksatem). Spośród pacjentów, którzy przyjmowali też lek Rinvoq, u 43% 
aktywność choroby była niska — w porównaniu z 14% pacjentów otrzymujących placebo.

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Rinvoq

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Rinvoq (mogące wystąpić częściej niż 
u 1 na 10 pacjentów) to zakażenia górnych dróg oddechowych (zakażenia w obrębie nosa i gardła). 
Najistotniejszym ciężkim działaniem niepożądanym są poważne zakażenia. Pełny wykaz działań 
niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Rinvoq znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Rinvoq nie należy stosować u pacjentów z gruźlicą lub poważnymi zakażeniami. Nie można go też 
stosować u pacjentów z poważnymi zaburzeniami wątroby ani u ciężarnych pacjentek. Pełny wykaz 
ograniczeń znajduje się w ulotce dla pacjenta.
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Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Rinvoq w UE

Lek Rinvoq był skuteczny w kontrolowaniu umiarkowanej albo ciężkiej postaci reumatoidalnego 
zapalenia stawów u pacjentów, u których poprawa po zastosowaniu innych leków 
przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby była niewystarczająca. W badaniach 
stwierdzono, że lek ten zmniejsza aktywność choroby, gdy jest stosowany w monoterapii albo w 
skojarzeniu z innymi lekami. U pacjentów leczonych lekiem Rinvoq mogą występować działania 
niepożądane, w tym zakażenie, neutropenia (niska liczba pewnego rodzaju krwinek białych) i zmiany w 
wynikach badań krwi wskazujące na uszkodzenie wątroby lub mięśni oraz wzrost stężenia lipidów we 
krwi. Takie działania niepożądane są jednak możliwe do opanowania.

W związku z tym Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku 
Rinvoq przewyższają ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE.

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Rinvoq

Firma, która wprowadza Rinvoq do obrotu, przekaże pracownikom służby zdrowia informacje na temat 
ryzyka zakażenia, szkodliwego działania na nienarodzone dziecko w przypadku stosowania leku w 
trakcie ciąży i problemów z sercem oraz krążeniem. Firma dostarczy również kartę ostrzegawczą dla 
pacjenta, zawierającą opis sygnałów ostrzegawczych wskazujących na wystąpienie ciężkich działań 
niepożądanych leku Rinvoq i sposobów uzyskania pomocy oraz tekst przypominający o zakazie 
stosowania leku w trakcie ciąży.

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Rinvoq w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego i Ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla 
personelu medycznego i pacjentów.

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu leku Rinvoq są stale monitorowane. 
Zgłaszane działania niepożądane leku Rinvoq są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie 
czynności konieczne do ochrony pacjentów.

Inne informacje dotyczące leku Rinvoq

Dalsze informacje na temat leku Rinvoq znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

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