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Sjúklingur: Dagsetning: 

Inngangur
XELJANZ® (tofacitinibsítrat) er Janus kínasa (JAK) hemill til meðferðar við iktsýki, sóragigt, hryggikt, sáraristilbólgu og sjálfvakinni barnaliðagigt.

Ábendingar

Iktsýki 
Tofacitinib notað samhliða metótrexati (MTX) er ætlað til meðferðar við miðlungi alvarlegri eða alvarlegri virkri iktsýki hjá fullorðnum sjúklingum sem hafa 
ekki svarað nægilega vel eða hafa óþol fyrir einu eða fleirum sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum. Tofacitinib má gefa í einlyfjameðferð ef um er að ræða óþol 
fyrir MTX eða þegar meðferð með MTX er ekki viðeigandi. 

Sóragigt 
Tofacitinib notað samhliða metótrexati (MTX) er ætlað til meðferðar við virkri sóragigt hjá fullorðnum sjúklingum sem hafa ekki svarað nægilega vel eða hafa 
haft óþol fyrir meðferð með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi.

Hryggikt
Tofacitinib er ætlað til meðferðar við virkri hryggikt (ankylosing spondylitis (AS)) hjá fullorðnum sjúklingum sem hafa ekki svarað nægilega vel hefðbundinni 
meðferð.

Sáraristilbólga 
Tofacitinib er ætlað til meðferðar við miðlungi alvarlegri eða alvarlegri virkri sáraristilbólgu hjá fullorðnum sjúklingum sem hafa ekki svarað nægilega vel, eru 
hættir að svara eða hafa óþol fyrir annaðhvort hefðbundinni meðferð eða líffræðilegu lyfi.

Sjálfvakin barnaliðagigt
Tofacitinib er ætlað til meðferðar við virkri sjálfvakinni barnafjölliðagigt (fjölliðagigt og útbreiddri fáliðagigt, jákvætt [RF+] eða neikvætt [RF-] fyrir 
gigtarþætti) og barnasóragigt (PsA) hjá sjúklingum 2 ára og eldri, sem eru með ófullnægjandi svörun við fyrri meðferð með sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum.

Tofacitinib má gefa í samsettri meðferð með metótrexati (MTX) eða sem einlyfjameðferð ef um er að ræða óþol fyrir MTX eða þegar áframhaldandi meðferð 
með MTX á ekki við.

Skammtar

Iktsýki 
Ráðlagður skammtur er 5 mg filmuhúðaðar töflur tvisvar á dag eða ein 11 mg forðatafla einu sinni á dag sem má ekki fara yfir.

Skipta má á milli meðferðar með tofacitinib 5 mg filmuhúðuðum töflum tvisvar á dag og tofacitinib 11 mg forðatöflum einu sinni á dag næsta dag eftir 
síðasta skammtinn af annarri hvorri töflunni.

Sóragigt 
Ráðlagður skammtur er 5 mg filmuhúðaðar töflur tvisvar á dag eða ein 11 mg forðatafla einu sinni á dag sem má ekki fara yfir.

Skipta má á milli meðferðar með tofacitinib 5 mg filmuhúðuðum töflum tvisvar á dag og tofacitinib 11 mg forðatöflum einu sinni á dag næsta dag eftir 
síðasta skammtinn af annarri hvorri töflunni.

Hryggikt 
Ráðlagður tofacitinib skammtur er 5 mg tvisvar á dag.

Sáraristilbólga  
Innleiðslumeðferð (vika 1 að lokum 8. viku, með möguleika á framlenginu að viku 16 ef þörf krefur)

Ráðlagður skammtur er 10 mg filmuhúðaðar töflur til inntöku tvisvar á dag í innleiðslumeðferð í 8 vikur. Hjá sjúklingum sem ná ekki viðunandi 
meðferðarávinningi fyrir lok viku 8, má gefa áfram innleiðsluskammtinn 10 mg filmuhúðaðar töflur tvisvar á dag í 8 vikur til viðbótar (16 vikur alls) og 
gefa síðan 5 mg filmuhúðaðar töflur tvisvar á dag í viðhaldsmeðferð. Hætta skal tofacitinib innleiðslumeðferð hjá sjúklingum sem sýna engin merki um 
meðferðarávinning í viku 16.

Viðhaldsmeðferð (eftir innleiðslumeðferð)

Ráðlagður skammtur í viðhaldsmeðferð er tofacitinib 5 mg filmuhúðaðar töflur til inntöku tvisvar á dag.

Tofacitinib 10 mg filmuhúðaðar töflur tvisvar á dag í viðhaldsmeðferð eru ekki ráðlagðar hjá sjúklingum með sáraristilbólgu 
sem vitað er að eru með áhættuþætti fyrir segareki í bláæðum, nema engin önnur viðeigandi meðferð sé tiltæk.

Fyrir sjúklinga með sáraristilbólgu sem eru ekki í aukinni hættu á að fá segarek í bláæðum, má íhuga tofacitinib 10 mg filmuhúðaðar töflur 
til inntöku tvisvar á dag ef sjúklingurinn er með minnkaða svörun við tofacitinibi 5 mg filmuhúðuðum töflum tvisvar á dag og hefur ekki 
svarað öðrum meðferðarkostum við sáraristilbólgu svo sem meðferð með TNF-hemlum. Nota skal tofacitinib 10 mg filmuhúðaðar töflur 
tvisvar á dag í viðhaldsmeðferð í eins stuttan tíma og mögulegt er. Nota skal lægsta virka skammt sem dugar til að viðhalda svörun.

Hjá sjúklingum sem hafa svarað meðferð með tofacitinibi, má minnka gjöf barkstera og/eða hætta henni í samræmi við staðlaða meðferð. 

Endurtekin meðferð við sáraristilbólgu: Ef gert er hlé á meðferðinni má hafa í huga að hefja meðferð með tofacitinibi að nýju. Ef fram hefur komið minnkuð 
svörun má hafa í huga endurinnleiðslumeðferð með tofacitinib 10 mg filmuhúðuðum töflum tvisvar á dag. Tímabil meðferðarhlés í klínískum rannsóknum var 
allt að eitt ár. Hægt er að ná verkun að nýju eftir 8 vikna meðferð með 10 mg filmuhúðuðum töflum tvisvar á dag.

Sjálfvakin barnafjölliðagigt og barnasóragigt (börn á aldrinum 2 til 18 ára)
Nota má tofacitinib sem einlyfjameðferð eða í samsettri meðferð með metótrexati (MTX).

Ráðlagður skammtur hjá sjúklingum 2 ára og eldri er byggður á eftirfarandi þyngdarflokkum:

Tafla 1: Tofacitinib skammtur hjá sjúklingum 2 ára og eldri með sjálfvakta barnafjölliðagigt og barnasóragigt
Líkamsþyngd (kg) Skammtar
10  -< 20 3,2 mg (3,2 ml af mixtúru) tvisvar á dag
20  -< 40 4 mg (4 ml af mixtúru) tvisvar á dag
≥ 40 5 mg (5 ml af mixtúru eða 5 mg filmuhúðuð tafla) tvisvar á dag

!
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MEÐAN Á MEÐFERÐ MEÐ TOFACITINIBI STENDUR Á AÐ ATHUGA EFTIRFARANDI VIÐ HVERJA 
KOMU SJÚKLINGSINS TIL LÆKNISINS: 

ER BÚIÐ AÐ ÍHUGA EFTIRFARANDI HJÁ SJÚKLINGUM MEÐ SJÁLFVAKTA BARNALIÐAGIGT SEM HAFA FENGIÐ 
TOFACITINIB MEÐFERÐ Í 18 VIKUR OG HAFA EKKI SÝNT KLÍNÍSKAR FRAMFARIR?

Já Nei 

• Fyrirliggjandi upplýsingar benda til þess að klínískar framfarir komi fram innan 18 vikna frá upphafi meðferðar með tofacitinibi. 
Endurskoða á vandlega hvort meðferð skuli haldið áfram hjá sjúklingi sem sýnir engar klínískar framfarir innan þess tímaramma.

ER SJÚKLINGURINN KONA SEM ER EÐA HYGGST VERÐA ÞUNGUÐ? Já Nei 

Athugið eftirfarandi

• Ekki má nota tofacitinib á meðgöngu.

• Ráðleggja skal konum á barneignaraldri að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með tofacitinibi stendur og í minnst 4 vikur eftir 
síðasta skammt.

ER SJÚKLINGURINN KONA SEM ER MEÐ BARN Á BRJÓSTI EÐA HYGGST GEFA BRJÓST? Já Nei 
Athugið eftirfarandi

• Ekki má nota tofacitinib meðan á brjóstagjöf stendur.

ER SJÚKLINGURINN ELDRI EN 65 ÁRA? Já Nei 
Ef já:
• Er búið að íhuga aðra meðferðarvalkosti vegna aukinnar hættu á alvarlegum sýkingum, hjartadrepi og illkynja sjúkdómum? Já Nei 
Athugið eftirfarandi
• Aðeins skal nota tofacitinib hjá sjúklingum eldri en 65 ára ef engir ákjósanlegir meðferðarvalkostir eru tiltækir.

ER SJÚKLINGURINN KOMINN MEÐ NÝJA ÁHÆTTUÞÆTTI FYRIR SEGAREKI Í BLÁÆÐUM? Já Nei 
Athugið eftirfarandi

• Áhættuþættir fyrir segareki í bláæðum eru meðal annars (en takmarkast ekki við);

          –   Fyrra segarek í bláæðum.
          –   Að gangast undir meiriháttar skurðaðgerð.
          –   Hreyfingarleysi.
          –   Hjartadrep (innan síðustu 3 mánaða).
          –   Hjartabilun.
          –   Notkun samsettra hormónagetnaðarvarna eða hormónauppbótarmeðferð.
          –   Arfgengur blóðstorkukvilli.
          –   Illkynja sjúkdómur.

•  Einnig skal hafa í huga aðra áhættuþætti fyrir segareki í bláæðum:
          –   Aldur.
          –   Offita (BMI ≥ 30).
          –   Sykursýki.
          –   Háþrýstingur.
          –   Reykingar.

•   Gæta skal varúðar við notkun tofacitinibs hjá sjúklingum með þekkta áhættuþætti fyrir segareki í bláæðum, óháð ábendingu  
og skammtastærð.

•   Sjúklinga með teikn og einkenni segareks í bláæðum skal meta strax og hætta notkun tofacitinibs hjá sjúklingum þar sem grunur  
leikur á segareki í bláæðum óháð skammtastærð eða ábendingu.

Hjá sjúklingum sem vega ≥ 40 kg sem fá meðferð með tofacitinib 5 ml mixtúru tvisvar á dag má skipta yfir í meðferð með tofacitinib 5 mg filmuhúðuðum 
töflum tvisvar á dag. Ekki er hægt að skipta úr meðferð með tofacitinib mixtúru hjá sjúklingum sem vega < 40 kg.

Fram hafa komið alvarleg tilvik um segarek í bláæðum, m.a. lungnasegarek, sum banvæn, og segarek í djúplægum bláæðum, hjá sjúklingum sem tóku 
tofacitinib. Skammtaháð aukning á hættu á segareki í bláæðum sást í klínískri rannsókn þar sem tofacitinib var borið saman við TNF-hemla.

Í slembiraðaðri rannsókn á öryggi eftir markaðssetningu hjá sjúklingum með iktsýki 50 ára og eldri og með að minnsta kosti einn viðbótar áhættuþátt fyrir 
hjarta- og æðasjúkdómum sást aukin tíðni hjartadreps og illkynja sjúkdóma (fyrir utan húðkrabbamein önnur en sortuæxli), sérstaklega lungnakrabbameini 
og eitilkrabbameini fyrir tofacitinib samanborið við TNF-hemla.

Tilkynnt hefur verið um tilvik alvarlegra sýkinga, hjarta- og æðasjúkdóma (fyrir utan hjartadrep), hjartadreps, ristils, berkla og annarra tækifærissýkinga, 
illkynja sjúkdóma (að meðtöldu eitilkrabbameini og lungnakrabbameini), götunar á meltingarvegi, millivefslungnasjúkdóms og óeðlilegra 
rannsóknarniðurstaðna hjá sjúklingum sem hafa fengið tofacitinib í klínískum rannsóknum. 

Fylgjast á vandlega með sjúklingum með tilliti til teikna, einkenna og óeðlilegra rannsóknarniðurstaðna, svo unnt sé að greina slíkt snemma.

Markmið með þessum gátlista fyrir viðhaldsmeðferð er að minna á þá áhættu sem tengist notkun tofacitinibs og þær rannsóknir sem skal gera meðan 
á meðferð með tofacitinibi stendur.
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HEFUR SJÚKLINGURINN EINHVER NÝ EINKENNI SÝKINGA? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Meta skal sjúklinga og prófa vegna dulinnar eða virkrar sýkingar í samræmi við gildandi leiðbeiningar meðan á meðferð með  
tofacitinibi stendur.

• Ef ný sýking kemur fram meðan á meðferðinni stendur er ráðlagt að gera eftirtaldar ráðstafanir:

 – Gera hlé á meðferð með tofacitinibi.

 – Gera tafarlaust ítarlegt greiningarpróf sem hentar sjúklingum með skerta ónæmissvörun.

 – Hefja viðeigandi örverudrepandi meðferð.

 – Fylgjast vandlega með sjúklingnum.

HEFUR SJÚKLINGURINN EINHVER NÝ EINKENNI FRÁ KVIÐ? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Sjúklinga með ný teikn og einkenni frá kvið skal meta tafarlaust til að greina götun á meltingarfærum snemma.

HEFUR SJÚKLINGURINN EINHVER NÝ EÐA VERSNANDI EINKENNI MILLIVEFSLUNGNASJÚKDÓMS? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Ráðlagt er að gæta varúðar hjá sjúklingum með sögu um langvinnan lungnasjúkdóm þar sem þeir geta verið næmari fyrir sýkingum. 
Tilkynnt hefur verið um tilvik millivefslungnasjúkdóms (sum banvæn) hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tofacitinibi.

HEFUR EFTIRFARANDI VERIÐ ÍHUGAÐ FYRIR SJÚKLINGA MEÐ SÁRARISTILBÓLGU MEÐ  
MINNKAÐA SVÖRUN VIÐ TOFACITINIBI 5 MG TVISVAR Á DAG Í VIÐHALDSMEÐFERÐ? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Fyrir sjúklinga sem eru með áhættuþætti fyrir segareki í bláæðum – ekki er ráðlagt að nota tofactinib 10 mg tvisvar á dag sem 
viðhaldsmeðferð nema engin önnur viðeigandi meðferð sé tiltæk.

• Fyrir sjúklinga sem ekki eru með áhættuþætti fyrir segareki í bláæðum - íhuga má tofacitinib 10 mg tvisvar á dag ef sjúklingurinn  
hefur ekki svarað öðrum meðferðarkostum svo sem meðferð með TNF – hemlum.  

HJÁ SJÚKLINGUM MEÐ IKTSÝKI SEM ERU MEÐ ÞEKKTA ÁHÆTTUÞÆTTI FYRIR SEGAREKI Í BLÁÆÐUM SKAL ÍHUGA AÐ 
GERA D-DÍMER MÆLINGAR EFTIR U.Þ.B. 12 MÁNAÐA MEÐFERÐ.

Er niðurstaða D-dímer mælingar ≥ 2 × efri eðlileg mörk? Já Nei 

Ef já, vegur klínískur ávinningur meira en áhætta af áframhaldandi meðferð með tofacitinibi? Já Nei 

HEFUR VERIÐ ÍHUGAÐ HVORT ÖNNUR MEÐFERÐ SÉ VIÐEIGANDI FYRIR SJÚKLINGA ELDRI EN 65 ÁRA? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Þar sem tíðni sýkinga er almennt hærri hjá öldruðum, skal aðeins íhuga notkun tofacitinibs hjá sjúklingum eldri en 65 ára 
ef engin önnur viðeigandi meðferð er tiltæk.

VEGNA AUKINNAR HÆTTU Á ILLKYNJA SJÚKDÓMUM 
ER SJÚKLINGURINN ELDRI EN 65 ÁRA, REYKIR HANN EÐA HEFUR REYKT EÐA ERU AÐRIR ÁHÆTTUÞÆTTIR FYRIR 
ILLKYNJA SJÚKDÓMUM (T.D. NÚVERANDI ILLKYNJA SJÚKDÓMUR EÐA SAGA UM ILLKYNJA SJÚKDÓM FYRIR UTAN 
HÚÐKRABBAMEIN ÖNNUR EN SORTUÆXLI SEM HEFUR VERIÐ MEÐHÖNDLAÐ MEÐ GÓÐUM ÁRANGRI)? Já Nei 

Ef já:

• Eru til aðrir ákjósanlegir meðferðarvalkostir fyrir sjúklinginn? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Aðeins skal nota tofacitinib hjá sjúklingum eldri en 65 ára ef engir aðrir ákjósanlegir meðferðarvalkostir eru tiltækir.

VEGNA AUKINNAR HÆTTU Á ALVARLEGUM HJARTA- OG ÆÐAATVIKUM (ÞAR MEÐ TALIÐ HJARTADREPI) 
ER SJÚKLINGURINN ELDRI EN 65 ÁRA, REYKIR HANN EÐA HEFUR REYKT EÐA ER SJÚKLINGURINN MEÐ AÐRA 
ÁHÆTTUÞÆTTI FYRIR HJARTA-OG ÆÐASJÚKDÓMUM? Já Nei 

Ef já:

• Eru til aðrir ákjósanlegir meðferðarvalkostir fyrir sjúklinginn? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Aðeins skal nota tofacitinib hjá sjúklingum eldri en 65 ára ef engir aðrir ákjósanlegir meðferðarvalkostir eru tiltækir.
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HEFUR VERIÐ FYLGST MEÐ HEILDARFJÖLDA EITILFRUMNA? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Ef heildarfjöldi eitilfrumna er á bilinu 500 til 750 frumur/mm3 (2 reglubundnar mælingar í röð á þessu bili) á að minnka skammta eða gera 
hlé á skömmtun tofacitinbs. Hjá sjúklingum sem fá 5 mg af tofacitinibi tvisvar á dag eða 11 mg forðatöflur einu sinni á dag á að gera hlé á 
skömmtun. Hjá sjúklingum með sáraristilbólgu sem fá 10 mg af tofacitinibi tvisvar á dag á að minnka skammta í 5 mg af tofacitinibi tvisvar 
á dag.

• Þegar heildarfjöldi eitilfrumna er orðinn meiri en 750 frumur/mm3 skal hefja meðferð með tofacitinibi á ný eins og er klínískt viðeigandi.

• Ef heildarfjöldi eitilfrumna er minni en 500 frumur/mm3 (staðfest með endurtekinni mælingu innan 7 daga) á að hætta meðferð með 
tofacitinibi.

• Telja á eitilfrumur við upphaf meðferðar og á 3 mánaða fresti eftir það.

HEFUR VERIÐ FYLGST MEÐ HEMÓGLÓBÍNGILDI? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Ef gildið hefur lækkað um 2 g/dl eða minna og er 9,0 g/dl eða hærra á að halda áfram meðferð með óbreyttum skammti.

• Ef gildið hefur lækkað um meira en 2 g/dl eða er lægra en 8,0 g/dl (staðfest með endurteknum mælingum) á að gera hlé á gjöf tofacitinibs 
þar til gildi hemóglóbíns eru aftur orðin eðlileg.

• Mæla á hemóglóbíngildi við upphaf meðferðar, síðan eftir 4 til 8 vikna meðferð og á 3 mánaða fresti eftir það.

HAFA GILDI LIFRARENSÍMA VERIÐ MÆLD REGLULEGA? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Ráðlagt er að fylgjast reglulega með lifrarprófum og að orsakir hækkunar lifrarensíma sem fram koma séu rannsakaðar tafarlaust til að 
finna möguleg tilvik um lifrarskaða af völdum lyfja.

• Ef grunur leikur á lifrarskaða af völdum lyfja skal gera hlé á gjöf tofacitinibs þar til þessi greining hefur verið útilokuð.

HAFA LÍPÍÐGILDI VERIÐ MÆLD REGLULEGA Þ.E. 8 VIKUM EFTIR UPPHAF MEÐFERÐAR MEÐ TOFACITINIBI? Já Nei 

HEFUR VERIÐ FYLGST MEÐ HEILDARFJÖLDA DAUFKYRNINGA? Já Nei 

Athugið eftirfarandi:

• Ef heildarfjöldi daufkyrninga er meiri en 1.000 frumur/mm3 á að halda áfram meðferð með óbreyttum skammti.
• Ef heildarfjöldi daufkyrninga er 500–1.000 frumur/mm3 (2 reglubundnar mælingar í röð á þessu bili) á að minnka skammta eða gera hlé á 

skömmtun. Hjá sjúklingum sem fá 5 mg af tofacitinibi tvisvar á dag eða 11 mg forðatöflur einu sinni á dag á að gera hlé á skömmtun. Hjá 
sjúklingum með sáraristilbólgu sem fá 10 mg af tofacitinibi tvisvar á dag á að minnka skammta í 5 mg af tofacitinibi tvisvar á dag.

• Þegar heildarfjöldi daufkyrninga er orðinn meiri en 1.000 frumur/mm3 skal hefja meðferð með tofacitinibi á ný eins og er klínískt viðeigandi.
• Ef heildarfjöldi daufkyrninga er minni en 500 frumur/mm3 (staðfest með endurtekinni mælingu innan 7 daga) á að hætta meðferð  

með tofacitinibi.
• Telja á daufkyrninga við upphaf meðferðar, síðan eftir 4 til 8 vikna meðferð og á 3 mánaða fresti eftir það.


