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Cytopoint (lokivetmab) 
Преглед на Cytopoint и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Cytopoint и за какво се използва? 

Cytopoint е ветеринарномедицински продукт, който се използва за лечение на атопичен и 
алергичен дерматит при кучета. Дерматитът е възпаление на кожата, което се свързва с 
алергия, често по отношение на причинители, намиращи се в обкръжаващата среда, например 
акари в домашния прах, и полени. След като кожата на кучето вече е увредена чрез чесане и 
търкане, е възможно да възникнат и вторични бактериални и гъбични инфекции. 

Cytopoint съдържа активната субстанция локиветмаб (lokivetmab). 

Как се използва Cytopoint? 

Cytopoint се предлага под формата на разтвор, който се инжектира под кожата веднъж на 
месец. Дозата, която ще се използва, зависи от теглото на лекуваното куче. Cytopoint започва 
да действа в срок от осем часа след инжектирането и ефектът продължава до 28 дни. 
Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. 

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

Как действа Cytopoint? 

Активната субстанция в Cytopoint, локиветмаб, е моноклонално антитяло (вид протеин), което 
разпознава и се свързва с интерлевкин-31 — протеин, който участва във възникването на 
дерматит при кучета. Като се свързва и блокира действието на интерлевкин-31, локиветмаб 
намалява сърбежа по кожата и възпалението. 

Какви ползи от Cytopoint са установени в проучванията? 

В практическо проучване, включващо кучета с атопичен дерматит, 142 кучета получават 
Cytopoint веднъж месечно в продължение на 3 месеца, а 132 са лекувани с циклоспорин — 
друг ветеринарномедицински продукт, одобрен за лечение на атопичен дерматит. Cytopoint е 
толкова ефективен за лекуването на сърбежа на кожата, колкото и циклоспорин. След 28 дни 
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показателят на сърбежа (pruritus score — метод за измерване на сърбежа) е намалял с 52 % 
при кучетата, третирани с Cytopoint, и с 44 % при кучетата, третирани с циклоспорин. За трите 
месеца на проучването показателят на сърбежа е спаднал от стойност 74 в началото до 
стойност 26 в края при кучетата, третирани с Cytopoint. В последващо проучване при 81 от 
лекуваните с Cytopoint кучета лечението е продължено с още шест месеца, при което 
показателят на сърбежа е спаднал още до стойност 14. 

В практическо проучване, обхващащо 123 кучета с алергичен дерматит, 61 кучета са получили 
една инжекция с Cytopoint, а 62 са получили една инжекция с физиологичен разтвор като 
контрола. След 28 дни показателят на сърбежа е спаднал с около 58 % при кучетата, на които 
е приложен Cytopoint, и с около 22 % при кучетата, на които е приложен физиологичен 
разтвор. 

Какви са рисковете, свързани с Cytopoint? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Cytopoint (които е възможно да засегнат не повече от 
1 на 1 000 животни) са алергични реакции с оток на лицето и сърбящ обрив. 

Cytopoint не трябва да се прилага при кучета с тегло под 3 kg. За пълния списък на 
ограниченията и неблагоприятните реакции при Cytopoint 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 Cytopoint, включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и 
собствениците на животни или животновъдите. 

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката за употреба или етикетът на продукта. Повторното случайно 
самоинжектиране може да предизвика алергична реакция към ветеринарномедицинския 
продукт. 

Защо Cytopoint е лицензиран за употреба? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Cytopoint са по-големи от рисковете 
и този продукт може да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Cytopoint: 

На 25 април 2017 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Cytopoint, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за Cytopoint можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/cytopoint 

Дата на последно актуализиране на текста 05-2021. 
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