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Rinvoq (upadacitinib)
Pregled zdravila Rinvoq in zakaj je odobreno v EU

Kaj je zdravilo Rinvoq in za kaj se uporablja?

Rinvoq je zdravilo za zdravljenje odraslih z revmatoidnim artritisom, tj. boleznijo, ki povzroča vnetje 
sklepov.

Zdravilo Rinvoq se uporablja pri zmernem ali hudem revmatoidnem artritisu, ki ga ni mogoče dovolj 
dobro nadzorovati z imunomodulirajočimi antirevmatiki, ali kadar bolnik teh zdravil ne more jemati. 
Zdravilo se lahko uporablja samostojno ali v kombinaciji z metotreksatom, tj. drugim zdravilom za 
zdravljenje revmatoidnega artritisa.

Zdravilo Rinvoq vsebuje učinkovino upadacitinib.

Kako se zdravilo Rinvoq uporablja?

Predpisovanje in izdaja zdravila Rinvoq je le na recept. Zdravljenje z zdravilom mora uvesti in 
nadzorovati zdravnik, ki ima izkušnje z diagnosticiranjem in zdravljenjem revmatoidnega artritisa. 
Zdravilo je na voljo v obliki 15-miligramskih tablet.

Priporočeni odmerek zdravila Rinvoq je ena tableta enkrat na dan. Zdravnik lahko zdravljenje prekine v 
primeru nekaterih neželenih učinkov, vključno z zmanjšanjem števila krvnih celic. Za več informacij 
glede uporabe zdravila Rinvoq glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom.

Kako zdravilo Rinvoq deluje?

Pri bolnikih z revmatoidnim artritisom imunski sistem (obrambni mehanizem telesa) napade zdravo 
tkivo in povzroči vnetje v sklepih.

Upadacitinib, učinkovina v zdravilu Rinvoq, je imunosupresiv. To pomeni, da zavira delovanje 
imunskega sistema. Upadacitinib deluje tako, da zmanjša delovanje encimov, imenovanih Janusove 
kinaze. Ti encimi so vključeni v nastajanje procesov, ki povzročajo vnetje, z zaviranjem njihovega 
učinka pa omogoča nadzor nad vnetjem sklepov.

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact


Rinvoq (upadacitinib)
EMA/671587/2019 Stran 2/3

Classified as public by the European Medicines Agency

Classified as public by the European Medicines Agency

Kakšne koristi zdravila Rinvoq so se pokazale v študijah?

V petih študijah, v katerih je sodelovalo skupaj skoraj 4 400 bolnikov, je bilo ugotovljeno, da zdravilo 
Rinvoq učinkovito zmanjšuje simptome pri bolnikih z zmernim do hudim revmatoidnim artritisom. V 
teh študijah se je s standardno lestvico ocenjevalo aktivnost bolezni v 28 sklepih v telesu.

Prva študija je vključevala bolnike, ki predhodno niso bili zdravljeni z metotreksatom. Ugotovljeno je 
bilo, da je po 24 tednih zdravljenja z zdravilom Rinvoq remisijo (stanje brez simptomov) doseglo 48 % 
bolnikov, v primerjavi z 19 % bolnikov, ki so prejemali metotreksat.

Druga študija je zajela bolnike, pri katerih bolezen ni bila dobro nadzorovana z imunomodulirajočimi 
antirevmatiki. Ugotovljeno je bilo, da je imelo 48 % bolnikov, zdravljenih z zdravilom Rinvoq, po 
12 tednih nizko aktivnost bolezni v primerjavi s 17 % bolnikov, ki so prejemali placebo (zdravilo brez 
učinkovine).

Tretja študija je vključevala bolnike, pri katerih bolezen ni bila dobro nadzorovana z metotreksatom. 
Ugotovljeno je bilo, da je imelo 45 % bolnikov, zdravljenih z metotreksatom in zdravilom Rinvoq, po 
12 tednih nizko aktivnost bolezni v primerjavi z 29 % bolnikov, zdravljenih z metotreksatom in 
adalimumabom (biološkim imunomodulirajočim antirevmatikom), in 14 % bolnikov, ki so prejemali 
metotreksat in placebo.

Tudi četrta študija je vključevala bolnike, pri katerih bolezen ni bila dobro nadzorovana z 
metotreksatom. Ugotovljeno je bilo, da je imelo 45 % bolnikov, zdravljenih samo z zdravilom Rinvoq, 
po 14 tednih nizko aktivnost bolezni v primerjavi z 19 % bolnikov, ki so se še naprej zdravili z 
metotreksatom.

V peto študijo so bili vključeni bolniki, za katere biološki imunomodulirajoči antirevmatik ni bil primeren 
ali pa ni bil dovolj učinkovit. Bolniki so bili zdravljeni z običajnimi imunomodulirajočimi antirevmatiki 
(klorokvinom, hidroksiklorokvinom, leflunomidom ali sulfasalazinom, pogosto v kombinaciji z 
metotreksatom). Med bolniki, ki so prejemali tudi zdravilo Rinvoq, jih je 43 % imelo nizko aktivnost 
bolezni v primerjavi s 14 % bolnikov, ki so prejemali placebo.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Rinvoq?

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Rinvoq (ki se lahko pojavijo pri več kot 1 bolniku od 10) so 
okužbe zgornjih dihalnih poti (okužbe nosu in žrela). Najpomembnejši resni neželeni učinki so resne 
okužbe. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Rinvoq, glejte 
navodilo za uporabo.

Zdravilo Rinvoq se ne sme uporabljati pri bolnikih s tuberkulozo ali resnimi vnetji. Prav tako se ne sme 
uporabljati pri bolnikih z resnimi težavami z jetri ali med nosečnostjo. Za celoten seznam omejitev 
glejte navodilo za uporabo.

Zakaj je bilo zdravilo Rinvoq odobreno v EU?

Zdravilo Rinvoq je bilo učinkovito pri nadzoru zmernega do hudega revmatoidnega artritisa pri bolnikih, 
pri katerih zdravljenje z drugimi imunomodulirajočimi antirevmatiki ni zagotovilo zadostnega 
izboljšanja. Študije so pokazale, da zdravilo zmanjša aktivnost bolezni, če se uporablja samostojno ali 
v kombinaciji z drugimi zdravili. Pri bolnikih, ki se zdravijo z zdravilom Rinvoq, se lahko pojavijo 
neželeni učinki, ki vključujejo okužbo, nevtropenijo (nizko število vrste belih krvnih celic), krvne 
preiskave pa kažejo na okvaro jeter ali poškodbe mišic in povečano raven krvnih lipidov. Vendar se ti 
neželeni učinki štejejo za obvladljive.
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Evropska agencija za zdravila je zato zaključila, da so koristi zdravila Rinvoq večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU.

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Rinvoq?

Podjetje, ki trži zdravilo Rinvoq, bo zdravstvenim delavcem zagotovilo informacije o tveganjih okužbe, 
škodljivosti za nerojenega otroka, če se zdravilo Rinvoq jemlje med nosečnostjo, in težavah, ki vplivajo 
na srce in krvni obtok. Pripravilo bo tudi opozorilno kartico za bolnike, na kateri bodo opisani opozorilni 
znaki resnih neželenih učinkov zdravila Rinvoq in navodila, kako naj bolniki poiščejo pomoč, ter 
opozorilo, da se zdravilo ne sme uporabljati med nosečnostjo.

Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Rinvoq 
upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni tudi v povzetek glavnih značilnosti zdravila in 
navodilo za uporabo.

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Rinvoq stalno spremljajo. Neželeni učinki, 
o katerih so poročali pri zdravilu Rinvoq, se skrbno ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo ukrepi za 
zaščito bolnikov.

Druge informacije o zdravilu Rinvoq

Nadaljnje informacije o zdravilu Rinvoq so na voljo na spletni strani agencije:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

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