
ЕМА ги потврди мерките за минимизирање на ризик од сериозни несакани 
дејства со инхибиторите на Јанус киназа во третманот на хронични 
воспалителни болести 
  
Комитетот за лекови за хумана употреба (CHMP) при Европската агенција за лекови 
(EMA) усвои мерки кои претходно ги препорача Комитетот за проценка на ризик во 
областа на фармаковигиланца (PRAC) при ЕМА за да се минимизира ризикот од 
сериозни несакани дејства поврзани со инхибиторите на Јанус киназа (ЈАК 
инхибитори). Овие лекови се користат во третманот на неколку хронични 
воспалителни нарушувања, а несаканите дејства за кои станува збор вклучуваат 
кардиоваскуларни настани, згрутчување на крвта, рак и сериозни инфекции. 
 
Предметните лекови треба да се користат кај пациенти на возраст од 65 години и 
постари, пациенти со зголемен ризик од големи кардиоваскуларни настани (како што 
се срцев удар или мозочен удар), пациенти кои пушат или пушеле подолго време и 
пациенти со зголемен ризик од рак само во случај кога не се достапни соодветни 
терапевтски алтернативи. 
 
JAK инхибиторите треба да се користат со претпазливост кај пациенти со фактори на 
ризик за згрутчување на крвта во белите дробови и длабоките вени (венски 
тромбоемболизам, VTE), кои не се наведени погоре. Понатаму, дозите треба да се 
намалат кај одредени групи пациенти кои можат да бидат изложени на ризик од VTE, 
рак или големи кардиоваскуларни настани, кога тоа е можно. 
 
Овие препораки следеа по евалуација на достапните податоци, вклучувајќи ги и 
конечните резултати од клиничкото испитување [1] за JAK инхибиторот Xeljanz 
(tofacitinib) и прелиминарните резултати од опсервациското испитување кое го 
вклучува JAK инхибиторот Olumiant (baricitinib). За време на проценката, PRAC побара 
совет од експертска група од ревматолози, дерматолози, гастроентеролози и 
претставници на пациентите. 
 
Проценката потврди дека лекот Xeljanz го зголемува ризикот од големи 
кардиоваскуларни настани, рак, венска тромбоемболија, сериозни инфекции и 
фатални исходи од која било причина, во споредба со инхибиторите на алфа факторот 
на туморска некроза (angl. tumor necrosis factor-alfa, TNF-alfa). ЕМА утврди дека 
горенаведените заклучоци за безбедноста на употребата се однесуваат на сите 
одобрени индикации на JAK инхибитори во третманот на хронични восалителни 
заболувања (ревматоиден артритис, псоријатичен артритис, јувенилен идиопатски 
артритис, аксијален спондилоартритис, улцеративен колитис, атопичен дерматитис и 
алопеција ареата). 
 
Информациите за лекот за инхибиторите на ЈАК кои се користат во третман на 
хронични воспалителни нарушувања ќе бидат ажурирани со нови препораки и 
предупредувања. Дополнително, ќе се ревидираат едукативните материјали за 
пациентите и здравствените работници согласно наведените заклучоци. Пациентите 
треба да го контактираат својот лекар за какви било прашања во врска со третманот 
или ризикот од сериозни несакани дејства. 
 
Информации за пациентите 
 
• Утврдено е дека инхибиторите на Јанус киназа, кои се користат за лекување на 
хронични воспалителни нарушувања, го зголемуваат ризикот од големи 
кардиоваскуларни настани (како што се срцев удар или мозочен удар), рак, 
згрутчување на крвта во белите дробови и длабоките вени, сериозни инфекции и 



фатални исходи, во споредба со инхибиторите на алфа факторот на туморска некроза 
(TNF-alfa). 
 
• Предметните инхибитори на ЈАК (лековите Xeljanz, Cibinqo, Olumiant, Rinvoq и 
Jyseleca) се користат во третманот на едно или повеќе од наведените хронични 
воспалителни заболувања: ревматоиден артритис, псоријатичен артритис, јувенилен 
идиопатски артритис, аксијален спондилоцеративенколитис, атопичен дерматитис и 
алопеција ареата. 
 
• Пациенти на возраст од 65 години и постари, пациенти со зголемен ризик од големи 
кардиоваскуларни настани или рак и пациенти кои пушат или пушеле долго време, 
овие лекови треба да се препишуваат само кога нема соодветни терапевтски 
алтернативи. 
 
• За пациенти со одредени фактори на ризик, лекарот може да ја намали дозата на 
JAK инхибиторот или да го промени лекувањето, во зависност од воспалителното 
нарушување и JAK инхибиторот што го користи пациентот. 
 
• Пациентите треба веднаш да се јават кај својот лекар доколку за време на третманот 
почувствуваат болка или стегање во градите (што може да се прошири на рацете, 
вилицата, вратот и грбот), отежнато дишење, ладна пот, вртоглавица, ненадејна 
зашеметеност, слабост во рацете и нозете, или нејасен говор. 
  
• Пациентите треба редовно да ја прегледуваат нивната кожа и да се јават кај својот 
лекар доколку забележат какви било нови израстоци на кожата. 
 
• Пациентите треба да се консултираат со својот лекар во случај на какви било 
прашања поврзани со тековната терапија. 
 
Информации за здравствените работници 
 
• Проценката на ЕМА покажа дека инхибиторите на Јанус киназа, кои се користат во 
третманот на хронични воспалителни нарушувања (ревматоиден артритис, 
псоријатичен артритис, јувенилен идиопатски артритис, аксијален спондилоартритис, 
улцеративен колитис, атопичен дерматитис и алопеција ареата), се поврзани со 
поголем ризик на големи несакани кардиоваскуларни настани (angl. major advice 
cardiovascular events, MACE), венски тромбоемболизам (VTE), малигни тумори, 
сериозни инфекции и фатални исходи од која било причина во споредба со 
инхибиторите на алфа факторот на туморска некроза (TNF-alfa). 
 
• Проценката ги опфати конечните резултати од отвореното клиничко испитување 
(Студија на ORAL Survellance study[1] за JAK инхибиторот Xeljanz (tofacitinib) кај 
пациенти со ревматоиден артритис и кардиоваскуларни фактори на ризик, каде што 
бил откриен повисок ризик од споменатите настани со лекот Xeljanz отколку со 
инхибиторите TNF-alfa. 
 
• Прелиминарните резултати од опсервациското испитување (B023) кое вклучува друг 
JAK инхибитор, Olumiant (barcitinib), исто така укажуваат на зголемен ризик од големи 
кардиоваскуларни настани и VTE кај пациенти со ревматоиден артритис кои земаат 
Olumiant во споредба со пациенти кои земаат инхибитори TNF-alfa. 
 
• ЕМА заклучи дека идентификуваните ризици се применливи за сите JAK инхибитори 
одобрени за третман на хронични воспалителни нарушувања. 
 



• Горенаведените лекови (Xeljanz, Cibinqo, Olumaint, Rinvoq и Jyseleca) треба да се 
користат кај пациенти на возраст од 65 години и повеќе, пациенти кои пушат или 
пушеле долго време, пациенти со историја на атеросклеротични или 
кардиоваскуларни болести или други кардиоваскуларни ризик фактори и пациенти со 
други фактори на ризик за малигнитет само во случај кога не се достапни соодветни 
терапевтски алтернативи. Се препорачува овие лекови да се користат со 
претпазливост кај пациенти со познати фактори на ризик за VTE, кои не се наведени 
погоре. 
 
• Доколку е неопходна употреба на JAK инхибитори кај пациенти со наведените 
фактори на ризик, може да се препорача помала доза, во зависност од лекот, 
индикацијата и специфичниот фактор на ризик. 
 
• Здравствените работници треба да ги информираат пациентите за ризиците 
поврзани со употребата на JAK инхибитори. 
 
• Се препорачува здравствените работници редовно да вршат прегледи на кожата на 
пациентот со цел да се провери можна појава на рак на кожата, особено кај пациенти 
со ризик од развој на рак на кожата. 
 
• Писмо до здравствените работници (angl. Direct healthcare professional communication, 
DHPC) ќе биде испратено до лекарите кои ги препишуваат горенаведените лекови за 
да ги информираат за исходот од оваа проценка. Целосните препораки за третман ќе 
бидат вклучени во ажурираниот Збирен извештај за особините на лекот и 
едукативните материјали за овие лекови. 
 
Повеќе за лековите 
 
Инхибиторите на Јанус киназа кои се предмет на оваа евалуација се: Cibinqo 
(abrocitinib), Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq (upadacitinib) и Xeljanz 
(tofacitinib). Предметните лекови се користат за лекување на неколку хронични 
воспалителни заболувања (ревматоиден артритис, псоријатичен артритис, јувенилен 
идиопатски артритис, аксијален спондилоартритис, улцеративен колитис, атопичен 
дерматитис и алопеција ареата). Активните супстанции во предметните лекови 
делуваат така што ја блокираат активноста на ензимот наречен Јанус киназа. Овие 
ензими играат важна улога во воспалителниот процес кој се развива кај овие болести. 
Со блокирање на дејството на ензимите, овие лекови помагаат да се намали 
воспалението, како и другите симптоми на овие болести. 
Одредени ЈАК инхибитори (лековите Jakavi и Inrebic) се користат во лекувањето на 
миелопролиферативните болести, а оваа евалуација не ги вклучи споменатите 
лекови. Евалуацијата не ја вклучувала употребата на лекот Olumiant во краткотраен 
третман на болеста COVID-19, која моментално се оценува од страна на ЕМА. 
 
Повеќе за постапката 
 
Евалуацијата на ЈАК инхибиторите во третманот на воспалителни болести започнала 
на барање на Европската комисија (ЕК), согласно член 20 од Директивата (EZ) бр. 
726/2004. 
Проценката била спроведена од PRAC, Комитетот за проценка на ризик во областа на 
фармаковигиланца, кој дал голем број препораки. Препораките на PRAC биле 
проследени до Комитетот за лекови за хумана употреба при ЕМА (CHMP), одговорен 
за прашања поврзани со лекови за хумана употреба, кој го усвоил конечното мислење 
на ЕМА. Мислењето на CHMP е проследено до Европската комисија за усвојување на 
правно обврзувачка одлука за сите земји-членки на Европската унија (ЕУ). 



Во Репубика Северна Македонија од инхибиторите на Јанус киназа регистриран е 
лекот Xеljanz (tofacitinib) 5 mg и 10 mg филм-обложена таблета производ на Pfizer 
Manufactoring Deutchland GmbH – Германија на носителот на одобрение за ставање на 
лек во промет ЦАРСО ПХАРМ ДООЕЛ – Илинден.  
 


