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Rinvoq (upadacitinib)
Sammanfattning av Rinvoq och varför det är godkänt inom EU

Vad är Rinvoq och vad används det för?

Rinvoq är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med reumatoid artrit, en sjukdom som 
orsakar ledinflammation.

Rinvoq används vid måttlig eller svår reumatoid artrit som inte kan kontrolleras tillräckligt väl med 
sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller om patienten inte kan ta dessa läkemedel. Det 
kan ges ensamt eller med metotrexat, ett annat läkemedel för reumatoid artrit.

Rinvoq innehåller den aktiva substansen upadacitinib.

Hur används Rinvoq?

Rinvoq är receptbelagt. Behandling med läkemedlet ska inledas och övervakas av en läkare med 
erfarenhet av att diagnostisera och behandla reumatoid artrit. Det finns som tabletter på 15 mg.

Den rekommenderade Rinvoq-dosen är en tablett om dagen. Läkaren kan avbryta behandlingen vid 
vissa biverkningar, såsom ett minskat antal blodkroppar. För mer information om hur du använder 
Rinvoq, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Rinvoq?

Hos patienter med reumatoid artrit angriper immunsystemet (kroppens naturliga försvar) den friska 
vävnaden, vilket leder till inflammation i lederna.

Upadacitinib, den aktiva substansen i Rinvoq, är ett immunsuppressivt medel. Detta innebär att den 
sänker immunsystemets aktivitet. Upadacitinib verkar genom att blockera effekten av enzymer som 
kallas januskinaser. Dessa enzymer deltar i de processer som leder till inflammation, och om deras 
effekt blockeras kommer ledinflammationen att hållas under kontroll.
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Vilka fördelar med Rinvoq har visats i studierna?

I fem studier på sammanlagt nästan 4 400 patienter befanns Rinvoq vara effektivt när det gäller att 
minska symtomen hos patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. I dessa studier ingick att 
uppskatta sjukdomsaktiviteten i 28 leder i kroppen på en standardskala.

Den första studien utfördes på patienter som inte tidigare behandlats med metotrexat. Efter 24 veckor 
fann man att 48 procent av patienterna var i remission (symtomfria) efter att ha behandlats med 
Rinvoq, jämfört med 19 procent av dem som fick metotrexat.

Den andra studien utfördes på patienter vars sjukdom inte kontrollerades tillräckligt väl med 
sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel. I studien fann man att 48 procent av patienterna 
som behandlades med Rinvoq hade låg sjukdomsaktivitet efter 12 veckor, jämfört med 17 procent av 
dem som fick placebo (en overksam behandling).

Den tredje studien utfördes på patienter vars sjukdom inte kontrollerades tillräckligt väl med 
metotrexat. I studien fann man att 45 procent av patienterna som behandlades med metotrexat plus 
Rinvoq hade låg sjukdomsaktivitet efter 12 veckor, jämfört med 29 procent av dem som behandlades 
med metotrexat plus adalimumab (ett biologiskt sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel) och 
14 procent av dem som fick metotrexat plus placebo.

Också den fjärde studien utfördes på patienter vars sjukdom inte kontrollerades tillräckligt väl med 
metotrexat. I studien fann man att 45 procent av patienterna som behandlades med Rinvoq som enda 
läkemedel hade låg sjukdomsaktivitet efter 14 veckor, jämfört med 19 procent av dem som fortsatte 
på sin behandling med metotrexat.

Den femte studien utfördes på patienter hos vilka ett biologiskt sjukdomsmodifierande antireumatiskt 
läkemedel antingen inte var lämpligt eller inte verkade tillräckligt väl. Patienterna behandlades med 
konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (klorokin, hydroxiklorokin, leflunomid 
eller sulfasalazin, ofta i kombination med metotrexat). Av de patienter som även fick Rinvoq hade 
43 procent en låg sjukdomsaktivitet jämfört med 14 procent av de patienter som fick placebo.

Vilka är riskerna med Rinvoq?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Rinvoq (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) 
är övre luftvägsinfektioner (infektioner i näsa och hals). De viktigaste allvarliga biverkningarna är 
allvarliga infektioner. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Rinvoq finns i 
bipacksedeln.

Rinvoq får inte ges till patienter med tuberkulos eller allvarliga infektioner. Det får heller inte ges till 
patienter med allvarliga leverproblem eller under graviditet. En fullständig förteckning över 
restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Rinvoq godkänt i EU?

Rinvoq var effektivt när det gäller att kontrollera måttlig till svår reumatoid artrit hos patienter vars 
sjukdom inte hade förbättrats tillräckligt väl med andra sjukdomsmodifierande antireumatiska 
läkemedel. Studier visade att det sänkte sjukdomsaktiviteten vid användning som enda läkemedel eller 
kombinerat med andra läkemedel. Patienter som behandlas med Rinvoq kan uppvisa biverkningar 
såsom infektion, neutropeni (lågt antal av en typ av vita blodkroppar), samt blodprov som tyder på 
lever- eller muskelskada och förhöjda lipider i blodet. Dessa biverkningar anses dock vara hanterbara.
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Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann därför att fördelarna med Rinvoq är större än riskerna 
och att Rinvoq kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Rinvoq?

Företaget som marknadsför Rinvoq kommer att förse hälso- och sjukvårdspersonal med information 
som tar upp riskerna för infektion, skada för det ofödda spädbarnet om Rinvoq tas under graviditeten, 
och problem för hjärtat och blodcirkulationen. Företaget kommer också att tillhandahålla ett 
patientkort med en beskrivning av varningssignaler på Rinvoqs allvarliga biverkningar och hur man får 
hjälp, samt en påminnelse om att inte ta det under graviditeten.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska 
iaktta för säker och effektiv användning av Rinvoq har också tagits med i produktresumén och 
bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Rinvoq kontinuerligt. 
Biverkningar som har rapporterats för Rinvoq utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för 
att skydda patienterna.

Mer information om Rinvoq

Mer information om Rinvoq finns på EMA:s webbplats
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

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