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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Galliprant 
grapiprantti 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee 
Galliprant-lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut eläinlääkettä ja päätynyt 
suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä sille Euroopan unionissa sekä sen käytön ehdoista. 
Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Galliprantin käytöstä. 

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Galliprantin käytöstä pakkausselosteesta, 
eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Mitä Galliprant on ja mihin sitä käytetään? 

Galliprant on eläinlääke. Sitä käytetään koirilla hoitamaan lievään tai keskivaikeaan nivelrikkoon 
liittyvää kipua. Nivelrikko on sairaus, joka aiheuttaa turvotusta ja kipua nivelissä. Sen vaikuttava aine 
on grapiprantti. 

Miten Galliprantia käytetään? 

Galliprantia on saatavana tabletteina, ja sitä saa vain eläinlääkärin määräyksestä. Sitä annetaan 
koirille kerran päivässä tyhjään mahaan vähintään tuntia ennen seuraavaa ateriaa. Annos perustuu 
koiran painoon, ja hoidon pituus määräytyy hoitovasteen mukaan. Ajoittaisesta hoidosta voi olla 
hyötyä joillekin koirille, koska nivelrikon oireet voivat hävitä ja ilmaantua myöhemmin uudestaan. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Galliprant vaikuttaa? 

Galliprant sisältää grapipranttia. Se on pipranttien luokkaan kuuluva steroideihin kuulumaton 
tulehduskipulääke (NSAID), joka ei estä syklo-oksigenaasien toimintaa. Se siis vaikuttaa eri tavoin 
kuin muut NSAID-lääkkeet, jotka estävät monia syklo-oksigenaasientsyymejä. Grapiprantti toimii 
estämällä tiettyä kohdereseptoria nimeltä EP4. Prostaglandiini-nimiset luonnolliset aineet vaikuttavat 
sen kautta ja tuottavat kipua nivelrikossa. Estämällä EP4:ää grapiprantti auttaa lievittämään 
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sairauden oireita. 

Mitä hyötyä Galliprantista on havaittu tutkimuksissa? 

Galliprantista on tehty kaksi kenttätutkimusta. Niihin osallistui koiria, joilla oli röntgenkuvauksella 
vahvistettu lievä tai keskivaikea nivelrikko vähintään yhden raajan nivelessä. Galliprant-hoidon tulos 
oli suotuisa yhteensä 51 prosentilla koirista (120 koiraa 235:stä) 28 päivän kuluttua hoidon 
aloittamisesta. Lumelääkettä saaneilla koirilla vastaava luku oli 36 prosenttia (82 koiraa 231:stä). 
Hoidon onnistumista arvioivat koirien omistajat ja eläinlääkärit käyttäen kivun vakavuuden, kivun 
häiritsevyyden ja yleisen elämänlaadun pisteytysasteikkoa. 

Mitä riskejä Galliprantiin liittyy? 

Galliprantin yleisin sivuvaikutus (joka saattaa ilmaantua useammalle kuin yhdelle eläimelle 
kymmenestä) on lievä ja yleensä lyhytaikainen oksentelu. 

Galliprantia ei saa antaa tiineille eikä imettäville nartuille eikä siitoskoirille. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Galliprantin ilmoitetuista sivuvaikutuksista ja rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Kädet on pestävä lääkkeen antamisen jälkeen. 

Mikäli henkilö on vahingossa niellyt valmistetta, hänen on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen. 
Jos lapsi on niellyt valmistetta, hänelle voi ilmaantua lieviä ja ohimeneviä maha- ja suolisto-oireita ja 
pahoinvointia. 

Miksi Galliprant on hyväksytty? 

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Galliprantin hyöty on sen riskejä suurempi, ja 
suositteli, että se hyväksytään käyttöön EU:ssa. 

Muita tietoja Galliprantista 

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Galliprantille 
09/01/2018. 

Galliprantia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/ European public assessment reports. 
Lisätietoja Galliprantilla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi marraskuussa 2017. 
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