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Nya långtidsdata avseende effekt och
säkerhet av Rinvoq (upadacitinib) vid
reumatoid artrit presenterades vid den
årliga europeiska reumatologikongressen
(EULAR 2021)

• Långtidsdata från fas 3-studien SELECT-COMPARE visade att
kontinuerlig behandling med upadacitinib (15 mg, en gång dagligen)
i kombination med metotrexat (MTX) ledde till bibehållen remission
och låg sjukdomsaktivitet hos vuxna med reumatoid artrit i upp till
tre år1

• Inga nya säkerhetssignaler observerades hos patienter med



reumatoid artrit i upp till 4,5 år (utvärderades via en separat
integrerad säkerhetsanalys)2

• Resultaten presenterades på EULAR, som i år hölls virtuellt
• Upadacitinib är den första selektiva och reversibla JAK-hämmaren i

tablettform godkänd inom EU för tre reumatologiska indikationer
hos vuxna; reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande
spondylit3

I samband med årets EULAR presenterade AbbVie nya långtidsresultat som
visar att patienter med måttlig till svår reumatoid artrit som behandlades
med upadacitinib i kombination med MTX bibehöll högre grad av remission
och låg sjukdomsaktivitet under tre år, jämfört med dem som behandlades
med adalimumab och MTX1. Dessutom bekräftades det i en separat,
integrerad analys att säkerhetsprofilen för upadacitinib var konsekvent under
4,5 år och inga nya säkerhetssignaler observerades2.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och
försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.
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