
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/598326/2021 
EMEA/H/C/004214 

Xeljanz (tofacitinibs) 
Xeljanz pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Xeljanz un kāpēc tās lieto? 

Xeljanz ir zāles, ko lieto, lai ārstētu: 

• pieaugušos ar vidēji smagu līdz smagu reimatoīdu artrītu – slimību, kas izraisa locītavu iekaisumu. 
Xeljanz tiek lietotas kopā ar citām zālēm metotreksātu pēc tam, kad ārstēšana ar vienu vai 
vairākām zālēm, ko dēvē par slimību modificējošām pretreimatisma zālēm (DMARD), nav bijusi 
pietiekami iedarbīga vai ir izraisījusi uztraucošas blakusparādības. Var lietot Xeljanz vienas pašas, 
ja pacienti nevar lietot metotreksātu; 

• pieaugušos ar psoriātisku artrītu (sarkaniem, zvīņainiem plankumiem uz ādas un locītavu 
iekaisumu). Xeljanz tiek lietotas kopā ar metotreksātu pēc tam, kad ārstēšana ar vienu vai 
vairākām DMARD nav bijusi pietiekami iedarbīga vai ir izraisījusi uztraucošas blakusparādības; 

• bērnus no divu gadu vecuma ar aktīvu poliartikulāru juvenilu idiopātisku artrītu (pJIA) vai juvenilu 
psoriātisku artrītu, kas ir juvenila idiopātiska artrīta (JIA) apakštips un ir hroniska slimība, kura 
bērniem izraisa locītavu sāpes un iekaisumu. Xeljanz tiek lietotas pēc tam, kad ārstēšana ar vienu 
vai vairākām DMARD nav bijusi pietiekami iedarbīga. Var lietot Xeljanz kopā ar metotreksātu vai 
vienas pašas, ja pacienti nevar lietot metotreksātu; 

• pieaugušos ar vidēji smagu līdz smagu čūlaino kolītu, slimību, kas izraisa zarnu gļotādas iekaisumu 
un čūlas (jēlumus), pēc tam, kad ārstēšana ar citām zālēm nav bijusi iedarbīga, vairs neiedarbojas 
vai ir izraisījusi uztraucošas blakusparādības; 

• pieaugušos ar ankilizējošu spondilītu, kas ir slimība, kura izraisa mugurkaula locītavu iekaisumu, 
pēc terapijas ar citām zālēm, kas nav pietiekami labi iedarbojušās. 

Xeljanz satur aktīvo vielu tofacitinibu. 

Kā lieto Xeljanz? 

Xeljanz ir pieejamas kā tabletes un šķidrums perorālai lietošanai. 

Reimatoīda artrīta, psoriātiska artrīta un ankilizējoša spondilīta ārstēšanai ieteicamā deva ir 5 mg 
divreiz dienā. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Čūlainā kolīta ārstēšanai ieteicamā deva ir 10 mg divreiz dienā pirmās astoņas nedēļas un pēc tam 
5 mg divreiz dienā. 

Juvenila idiopātiska artrīta ārstēšanai lieto Xeljanz divreiz dienā, un ieteicamā deva ir atkarīga no 
pacienta ķermeņa masas. Pacienti, kuru ķermeņa masa ir vismaz 40 kg, var lietot tabletes (5 mg divas 
reizes dienā) vai šķidro formu (5 ml divas reizes dienā), bet pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka 
par 40 kg, lieto zāļu šķidro formu (no 3,2 līdz 5 mg, pamatojoties uz pacienta ķermeņa masu). 

Ārstēšanu var pārtraukt pacientiem, kuriem attīstās infekcija, kas ir zināma šo zāļu blakusparādība, vai 
pacientiem ar anomālu sarkano asins šūnu vai noteiktu balto asins šūnu skaitu. Zāļu devu var arī 
samazināt dažiem pacientiem ar pavājinātu nieru vai aknu funkciju. 

Xeljanz var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi 
attiecīgās slimības ārstēšanā. 

Papildu informāciju par Xeljanz lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Xeljanz darbojas? 

Xeljanz aktīvā viela tofacitinibs iedarbojas, bloķējot enzīmu Janus kināžu darbību. Šiem enzīmiem ir 
svarīga nozīme iekaisuma procesā, ko izraisa reimatoīds, psoriātisks vai juvenils idiopātisks artrīts un 
čūlainais kolīts. Bloķējot šo enzīmu darbību, tofacitinibs palīdz mazināt iekaisumu un citus šo slimību 
simptomus. 

Kādi Xeljanz ieguvumi atklāti pētījumos?? 

Reimatoīds artrīts 

Sešos pētījumos ar vairāk nekā 4200 reimatoīda artrīta pacientiem pierādīja, ka Xeljanz efektīvi 
mazina locītavu sāpes un pietūkumu, uzlabo locītavu kustīgumu un palēnina locītavu bojājumu 
veidošanos. Vairākums pacientu, kuri piedalījās šajos pētījumos, iepriekš bija saņēmuši citu ārstēšanu, 
un lielākā daļa no viņiem lietoja Xeljanz kopā ar metotreksātu. 

Vienā no pētījumiem, lietojot Xeljanz vienas pašas, tās efektīvāk nekā metotreksāts palēnināja locītavu 
bojājumu veidošanos un samazināja simptomus. Citā pētījumā, lietojot Xeljanz vienas pašas, tās 
efektīvāk nekā placebo (zāļu imitācija) samazināja tādus simptomus kā sāpes un pietūkums. 

Psoriātisks artrīts 

Divos pamatpētījumos pierādīja, ka Xeljanz kombinācijā ar metotreksātu efektīvi uzlabo psoriātiska 
artrīta simptomus. 

Pirmajā pētījumā salīdzināja Xeljanz ar adalimumabu (injicējamām zālēm psoriātiska artrīta ārstēšanai) 
un placebo 422 pacientiem. Otrajā pētījumā salīdzināja Xeljanz ar placebo 395 pacientiem. Abos 
pētījumos pacientu slimība nebija apmierinoši reaģējusi uz citu ārstēšanu. 

Pirmajā pētījumā simptomi ievērojami samazinājās 50 un 52 % pacientu, kuri trīs mēnešus bija 
lietojuši attiecīgi Xeljanz un adalimumabu, salīdzinot ar 33 % pacientu, kuri saņēma placebo. Ar 
Xeljanz vai adalimumabu ārstētajiem pacientiem arī lielākā mērā uzlabojās spēja veikt ikdienas 
darbības. Līdzīgi arī otrajā pētījumā Xeljanz efektīvāk nekā placebo uzlaboja simptomus (50 % ar 
Xeljanz ārstēto pacientu un 24 % pacientu, kuri saņēma placebo) un spēju veikt ikdienas darbības. 
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Juvenils idiopātisks artrīts 

Xeljanz efektīvāk nekā placebo samazināja juvenila idiopātiska artrīta simptomus gan kombinācijā ar 
metotreksātu, gan atsevišķi. Pētījumā salīdzināja slimības saasinājumus (simptomu pasliktināšanos) 
pacientiem, kurus ārstēja ar Xeljanz vai placebo. 

Pētījumā, kurā piedalījās 173 pacienti vecumā no 2 līdz 17 gadiem ar juvenilu idiopātisku artrītu, 28 % 
pacientu, kuri saņēma Xeljanz, novēroja slimības saasinājumus pēc 26 nedēļām salīdzinājumā ar 53 % 
pacientu, kuri saņēma placebo. 

Čūlainais kolīts 

Trijos pamatpētījumos Xeljanz mazināja čūlainā kolīta simptomus efektīvāk nekā placebo. 

Pirmajā pētījumā piedalījās 614 pacienti ar čūlaino kolītu, un pēc astoņu nedēļu ilgas ārstēšanas 
simptomu nebija vai bija viegli simptomi 18 % pacientu, kurus ārstēja ar Xeljanz 10 mg devu divreiz 
dienā, un 8 % pacientu, kuri saņēma placebo. Līdzīgi arī otrajā pētījumā ar 547 pacientiem pēc 
astoņām ārstēšanas nedēļām 17 % ar Xeljanz ārstēto pacientu bija viegli simptomi vai to nebija vispār, 
salīdzinot ar 4 % pacientu placebo grupā. 

Trešajā pētījumā piedalījās 593 pacienti, un pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas simptomu nebija vai bija 
viegli simptomi 34 % pacientu, kurus ārstēja ar Xeljanz 5 mg devu divreiz dienā, un 11 % pacientu, 
kuri saņēma placebo. Turklāt Xeljanz grupā bija vairāk pacientu, kuriem varēja samazināt 
kortikosteroīdu zāļu patēriņu. 

Ankilozējošs spondilīts 

Xeljanz bija efektīvākas nekā placebo, samazinot ankilizējoša spondilīta simptomus vienā pētījumā ar 
pacientiem, kuri nebija pietiekami labi reaģējuši uz iepriekšējo terapiju. Galvenais efektivitātes rādītājs 
bija ASAS rādītāja (muguras sāpju, rīta stīvuma un citu simptomu) samazinājums par 20 % pēc 
16 nedēļu ārstēšanas. 

Šajā pētījumā ar 269 pacientiem ASAS rādītājs apmierinoši samazinājās apmēram 56 % pacientu, kuri 
saņēma Xeljanz, salīdzinājumā ar apmēram 29 % pacientu, kuri saņēma placebo. Turklāt apmēram 
41 % pacientu, kurus ārstēja ar Xeljanz, ASAS rādītājs samazinājās par 40 % salīdzinājumā ar 
apmēram 13 % pacientu placebo grupā. 

Kāds risks pastāv, lietojot Xeljanz? 

Visbiežākās Xeljanz blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir galvassāpes, deguna un 
rīkles infekcija un iekaisums, caureja, slikta dūša (nelabums) un hipertensija (paaugstināts 
asinsspiediens). 

Visbiežākās nopietnās blakusparādības, kas novērotas, lietojot Xeljanz, ir tādas nopietnas infekcijas kā 
pneimonija (plaušu infekcija), celulīts (ādas dziļo audu iekaisums), herpes zoster (jostas roze), urīnceļu 
infekcijas, divertikulīts (zarnu infekcija) un apendicīts (apendiksa infekcija), kā arī oportūnistiskas 
infekcijas, kas var rasties pacientiem ar novājinātu imūnsistēmu. 

Xeljanz nedrīkst lietot pacientiem ar aktīvu tuberkulozi, nopietnām infekcijām vai jebkādām 
oportūnistiskām infekcijām. Xeljanz nedrīkst lietot pacientiem ar stipri pavājinātu aknu funkciju, 
grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. 

Pilnu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 
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Kāpēc Xeljanz ir reģistrētas ES? 

Vairākos pētījumos pierādīja, ka Xeljanz efektīvi ārstē reimatoīdu artrītu, psoriātisku artrītu, čūlaino 
kolītu un specifiskus juvenila idiopātiska artrīta un ankilizējoša spondilīta apakštipus pacientiem, 
kuriem iepriekš izmēģinātas citas terapijas. Xeljanz perorāla lietošana var būt priekšrocība, salīdzinot 
ar esošajām zālēm, ko ievada ar zemādas injekciju. 

Visnozīmīgākā novērotā šo zāļu blakusparādība ir infekcija, un ir doti īpaši ieteikumi, lai veselības 
aprūpes speciālistiem palīdzētu mazināt šo risku. Kopumā ar Xeljanz saistītie riski bija līdzīgi kā citām 
šīs klases zālēm. 

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

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

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Xeljanz, nodrošinās izglītojošos materiālus veselības aprūpes 
speciālistiem un pacientiem ar informāciju par riskiem saistībā ar šīm zālēm, jo īpaši par nopietnu 
infekciju risku un trombu risku noteiktiem pacientiem. 

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

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

Cita informācija par Xeljanz 

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

 

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