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RAPORT PUBLIC EUROPEAN DE EVALUARE (EPAR)  

TRUDEXA 

Rezumat EPAR destinat publicului  

 

Prezentul document este un rezumat al Raportului Public European de Evaluare (EPAR). 
Documentul explică modul în care Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman 
(CHMP) a evaluat studiile efectuate pentru a emite recomandările privind modul de utilizare a 
medicamentului.  
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare privind starea dumneavoastră de sănătate sau 
tratamentul dumneavoastră, citiţi prospectul (care face parte, de asemenea, din EPAR) sau 
contactaţi medicul sau farmacistul. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe baza recomandărilor 
CHMP, citiţi Dezbaterea Ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

 
 
Ce este Trudexa? 
Trudexa este un medicament ce conţine substanţa activă adalimumab. Este disponibil sub formă de 
fiolă cu soluţie injectabilă, seringă preumplută, dispozitiv preumplut, toate conţinând 40 mg 
adalimumab. 
 
Pentru ce se utilizează Trudexa? 
Trudexa este un medicament antiinflamator. Este folosit în tratamentul adulţilor care prezintă 
următoarele afecţiuni: 

• artrită reumatoidă (o boală autoimună care produce inflamaţia articulaţiilor). Trudexa se 
foloseşte în combinaţie cu metotrexatul (medicament care acţionează asupra sistemului imun) 
la pacienţii cu boală severă sau moderată care nu au răspuns adecvat la alte tratamente, sau la 
pacienţii cu boală severă care nu au mai primit metotrexat înainte. Trudexa poate fi 
administrat singur dacă pacientul nu poate primi metotrexat. 

• artrită psoriazică (afecţiune în care există plăci roşii acoperite de scuame la nivelul 
tegumentului şi inflamaţie la nivelul articulaţiilor) la pacienţii care nu au răspuns 
corespunzător la alte tratamente. 

• spondilita anchilozantă severă (afecţiune care produce inflamaţie şi durere la nivelul coloanei 
vertebrale) la pacienţii care nu au răspuns corespunzător la alte tratamente. 

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea prospectul. 
Medicamentul se poate obţine numai pe bază de reţetă. 
 
Cum se utilizează Trudexa? 
Tratamentul cu Trudexa trebuie iniţiat şi supravegheat de către un medic cu experienţă în tratamentul 
afecţiunilor pentru care este folosit Trudexa. Doza recomandată de Trudexa este de 40 mg 
administrate în injecţie unică subcutanată (sub tegument) la fiecare 2 săptămâni. Pacienţii cu artrită 
reumatoidă care primesc Trudexa fără metotrexat pot beneficia de administrarea săptămânală a acestei 
doze. După ce au fost instruiţi, pacienţii îşi pot administra singuri Trudexa, cu acordul medicului. 
Pacienţii în tratament cu Trudexa trebuie să primească un card special de alertă care să conţină pe 
scurt informaţiile de siguranţă despre acest medicament. 
 
Cum acţionează Trudexa? 
Substanţa activă conţinută de Trudexa, adalimumabul, este un anticorp monoclonal. Un anticorp 
monoclonal este un anticorp (un tip de proteină) care a fost proiectat să recunoască şi să se fixeze de o 
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anumită structură (numită antigen) care se găseşte în organism. Adalimumabul a fost proiectat să se 
fixeze de un mesager chimic din organism numit factorul de necroză tumorală (TNF, tumoral necrosis 
factor). Acest mesager este implicat în producerea inflamaţiei şi are un nivel crescut la pacienţii care 
prezintă afecţiunile pentru care se foloseşte Trudexa. Prin blocarea TNF, adalimumabul atenuează 
inflamaţia şi celelalte simptome ale acestor afecţiuni. 
 
Cum a fost studiat Trudexa? 
Trudexa a fost evaluat în cinci studii care au implicat aproximativ 2.900 pacienţi cu artrită reumatoidă 
moderată spre severă. În patru din aceste studii (implicând peste 2.000 de pacienţi) eficacitatea 
Trudexa, administrat singur sau ca adjuvant al altor medicamente antiinflamatorii, inclusiv 
metotrexatul, a fost comparată cu eficacitatea unui placebo (un preparat inactiv) la pacienţii care au 
mai luat medicamente antiinflamatorii în trecut. Al cincilea studiu a implicat 799 pacienţi dintre care 
niciunul nu mai primise metotrexat până atunci şi a comparat asocierea de Trudexa şi metotrexat cu 
administrarea doar a Trudexa sau a metotrexatului. În toate dintre cele cinci studii, măsura principală a 
eficacităţii a fost reprezentată de modificarea simptomelor după 6 luni până la un an de tratament. 
Pentru artrita psoriazică, Trudexa a fost comparat cu un placebo în două studii care au implicat 413 
pacienţi. Medicamentele au fost administrate singure sau în combinaţie cu un alt medicament 
antiinflamator, cum ar fi metotrexatul. Pentru spondilita anchilozantă, administrarea Trudexa şi a 
medicamentului placebo ca adjuvante ale tratamentului existent a fost comparată în două studii care au 
implicat 397 de pacienţi. Pentru ambele afecţiuni pacienţii prezentaseră un răspuns neadecvat la 
terapia anterioară, iar măsura principală a eficienţei a fost constituită modificarea simptomatologiei 
după 12 săptămâni de tratament. 
 
Ce beneficii a prezentat Trudexa în timpul studiilor? 
În artrita reumatoidă, Trudexa a fost mai eficient decât placebo în ceea ce priveşte ameliorarea 
simptomelor. Cea mai mare ameliorare a fost constatată în studiile care au evaluat Trudexa ca 
adjuvant al metotrexatului: în ambele studii, aproximativ două treimi din pacienţii la care s-a adăugat 
Trudexa în doză de 40 mg la fiecare 2 săptămâni au prezentat după 6 luni o reducere a simptomelor cu 
cel puţin 20%, comparativ %, comparativ cu o pătrime din pacienţii la care s-a adăugat placebo. De 
asemenea, după un an de tratament, pacienţii la care s-a adăugat Trudexa au prezentat o reducere 
minoră a distrugerii articulare şi a impotenţei funcţionale faţă de cei care au primit placebo. La 
pacienţii care nu mai primiseră metotrexat înainte, după un an de tratament, mai mulţi pacienţi care au 
primit Trudexa şi metotrexat au prezentat o reducere cu 50% a simptomelor faţă de cei care au primit 
doar metotrexat (62%, respectiv 46%). 
Pentru celelalte afecţiuni, Trudexa a produs o ameliorare mai mare a simptomelor decât placebo. 
 
Care sunt riscurile asociate cu Trudexa?  
În studiile referitoare la Trudexa, cele mai întâlnite efecte secundare (întâlnite la mai mult de 1 pacient 
din 10) sunt infecţiile tractului respirator superior (răceli) şi reacţii la locul injecţiei (inclusiv durere, 
înroşire, tumefiere sau prurit). Datorită riscului crescut de infecţii, pacienţii trebuie monitorizaţi atent 
în ceea ce priveşte infecţiile, inclusiv tuberculoza, în timpul şi până la 5 luni după tratamentul cu 
Trudexa. Pentru lista completă a efectelor secundare raportate în urma tratamentului cu Trudexa, a se 
vedea prospectul. 
Trudexa nu se administrează persoanelor cu hipersensibilitate (alergie) la adalimumab sau orice alt 
component al acestui medicament. Trudexa nu trebuie administrat pacienţilor cu tuberculoză, alte 
infecţii severe sau insuficienţă cardiacă moderată sau severă. 
 
De ce a fost aprobat Trudexa?  
Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman (CHMP) a hotărât că beneficiile 
medicamentului Trudexa sunt mai mari decât riscurile în ceea ce priveşte tratamentul artritei 
reumatoide moderate spre severă, artritei psoriazice şi a spondilitei anchilozante la adulţii la care alte 
tratamente au fost neadecvate. În artrita reumatoidă, Trudexa, administrată în asociere cu metotrexatul, 
a redus ritmul în care distrugerea articulară se agravează şi a îmbunătăţit funcţia articulară. Comitetul a 
recomandat acordarea autorizaţiei de comercializare pentru Trudexa. 
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Alte informaţii despre Trudexa: 
Comisia Europeană a acordat companiei Abbott Laboratories Ltd o autorizaţie de comercializare 
pentru Trudexa, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la data de 1 septembrie 2003. 
 
EPAR-ul complet pentru Trudexa este disponibil aici. 
 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în 03-2007. 

 




