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Apoquel (oclacitinib) 
Преглед на Apoquel и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Apoquel и за какво се използва? 

Apoquel е ветеринарномедицински продукт, който се използва за лечение на пруритус (сърбеж), 
свързан с алергичен дерматит (възпаление на кожата), както и атопичен дерматит при кучета. 
Съдържа активната субстанция оклацитиниб (oclacitinib). 

Как се използва Apoquel? 

Apoquel се отпуска по лекарско предписание. Предлага се под формата на филмирани таблетки и 
таблетки за дъвчене в различни концентрации, за да се обхване широк диапазон телесна маса на 
кучето. Лечението трябва да започне с доза от 0,4—0,6 mg на килограм телесна маса два пъти 
дневно в продължение на до две седмици. След това лечението може да продължи с прилагане на 
същата доза веднъж дневно. 

За практическа информация относно употребата на Apoquel прочетете листовката или попитайте 
своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Apoquel? 

Активната субстанция в Apoquel, оклацитиниб, е имуномодулатор (лекарство, което променя 
действието на имунната система), който действа чрез блокиране на действието на ензими, 
наричани Янус кинази. Тези ензими играят важна роля в процеса на възпаление и сърбеж, 
включително при алергични дерматити и атопичен дерматит при кучета. Като блокира ензимите, 
Apoquel намалява възпалението и сърбежа, свързани със заболяването. 

Какви ползи от Apoquel са установени в проучванията? 

В едно проучване, обхващащо 220 кучета и сравняващо ефектите на Apoquel филмирани таблетки 
при пруритус, свързан с алергичен дерматит, с преднизолон, двете лекарства са показали 
ефективност, като успешно повлияване е наблюдавано при 68 % от кучетата, лекувани с Apoquel, 
и при 76 % от лекуваните с преднизолон. В друго проучване, проведено при 436 кучета, 
ефектите на филмираните таблетки Apoquel срещу пруритус, свързан с алергичен дерматит, са 
сравнени с плацебо (сляпо лечение). В сравнение с плацебо лечението е успешно при 67 % от 
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кучетата, лекувани с филмирани таблетки Apoquel, и 29 % от кучетата, лекувани с плацебо. 
Мярката за ефективност в проучванията се основава на оценката от страна на собственика на 
кучето за тежестта на сърбежа и на подобрения в поведението на кучето чрез използване на 
стандартна скàла. 

Ефектът на филмираните таблетки Apoquel срещу атопичен дерматит в сравнение с плацебо е 
изследван в две проучвания, обхващащи съответно 220 и 299 кучета. Проучванията за атопичен 
дерматит също използват оценка на кожни лезии на базата на скор, известен като индекс за 
разпространението и тежестта на атопичния дерматит при кучета (CADESI). Процентът на 
успеваемост на лечението при кучетата, третирани с Apoquel филмирани таблетки, в първото 
проучване е 66 % в сравнение с 4 % при кучетата, лекувани с плацебо, при които се използва 
оценка на сърбежа; резултатите за CADESI са съответно 49 % и 4 %. Процентите на успеваемост 
във второто проучване са сходни. 

Фирмата е предоставила също така резултатите от проучвания, показващи, че дъвчащите 
таблетки Apoquel са „биоеквивалентни“ на филмираните таблетки. Две лекарства са 
биоеквивалентни, когато имат едни и същи нива на активното вещество в организма и поради 
това се очаква да имат един и същ ефект. 

Какви са рисковете, свързани с Apoquel? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Apoquel (които е възможно да засегнат не повече от 1 
на 10 животни) са диария, повръщане, загуба на апетит и възли върху кожата или под нея. 

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията при Apoquel вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Apoquel, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на животни 
или животновъдите. 

При случайно поглъщане на продукта от човек незабавно да се потърси медицински съвет. 

Защо Apoquel е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Apoquel са по-големи от рисковете, и 
препоръча Apoquel да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Apoquel: 

На 12 септември 2013 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Apoquel, валиден в 
Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Apoquel може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/apoquel. 

Дата на последно актуализиране на текста 11-2021. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/apoquel
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