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Apoquel (oklacitinib) 
Az Apoquel-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény az Apoquel és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Apoquel egy állatgyógyászati készítmény, amelyet az allergiás bőrgyulladáshoz kapcsolódó 
viszketés, valamint az atópiás bőrgyulladás kezelésére alkalmaznak kutyáknál. A készítmény 
hatóanyaga az oklacitinib. 

Hogyan kell alkalmazni az Apoquel-t? 

Az Apoquel különféle testsúlyú kutyák számára különböző hatáserősségű filmtabletták és rágótabletták 
formájában, csak receptre kapható. A kezelést legfeljebb két hétig naponta kétszer 0,4–
0,6 mg/testtömegkilogramm adaggal kell megkezdeni. A kezelés ezt követően ugyanezzel az adaggal, 
naponta egyszer folytatható. 

Amennyiben az Apoquel alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását az Apoquel? 

Az Apoquel hatóanyaga, az oklacitinib, egy immunmodulátor (az immunrendszer aktivitását módosító 
gyógyszer), amely a Janus-kináz nevű enzimek működésének gátlásával fejti ki hatását. Ezek az 
enzimek fontos szerepet játszanak a gyulladásos folyamatokban és a viszketés kialakulásában, így 
kutyáknál az allergiás bőrgyulladás és az atópiás bőrgyulladás esetén jelentkező gyulladásban és 
viszketésben. Az enzimek gátlása révén az Apoquel enyhíti a betegséggel járó gyulladást és viszketést. 

Milyen előnyei voltak az Apoquel alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Egy 220 kutyával végzett vizsgálatban, amelyben az Apoquel filmtabletta allergiás bőrgyulladással 
összefüggő viszketésre kifejtett hatását prednizolonnal hasonlították össze, mindkét gyógyszer 
hatásosnak bizonyult; a sikerességi arány az Apoquel-lel kezelt kutyáknál 68%-os, a prednizolonnal 
kezelteknél pedig 76%-os volt. Egy másik, 436 kutyával végzett vizsgálatban az Apoquel filmtabletta 
allergiás bőrgyulladással összefüggő viszketésre kifejtett hatását placebóval (hatóanyag nélküli 
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kezeléssel) hasonlították össze. Placebóval összehasonlítva a sikerességi arány az Apoquel 
filmtablettával kezelt kutyáknál 67%-os, a placebóval kezelt kutyáknál pedig 29%-os volt. A 
hatásosság mutatója a vizsgálatokban a kutyánál jelentkező viszketés súlyosságának és a kutya 
viselkedése javulásának az állat gazdája általi, standard skála szerinti értékelésén alapult. 

Az Apoquel filmtabletta atópiás bőrgyulladással szembeni hatását placebóval összehasonlítva két 
vizsgálatban tanulmányozták, amelyekben 220, illetve 299 kutya vett részt. Az atópiás bőrgyulladásra 
vonatkozó vizsgálatokban a bőrelváltozásokat a kutyáknál jelentkező atópiás bőrgyulladás kiterjedtségi 
és súlyossági mutatója (CADESI) alapján értékelték. Az Apoquel filmtablettával kezelt kutyáknál a 
viszketés értékelése alapján a sikerességi arány az első vizsgálatban 66% volt, szemben a placebóval 
kezelt kutyák 4%-ával. A CADESI-pontszám 49%, illetve 4% volt. A másik vizsgálatban a sikerességi 
arányok hasonlóan alakultak. 

A vállalat olyan vizsgálatok eredményeit is benyújtotta, amelyek azt igazolták, hogy az Apoquel 
rágótabletta biológiailag egyenértékű a filmtablettával. Két gyógyszer akkor biológiailag egyenértékű, 
ha ugyanolyan hatóanyagszintet eredményeznek a szervezetben, így hatásuk várhatóan egyezik. 

Milyen kockázatokkal jár az Apoquel alkalmazása? 

Az Apoquel leggyakoribb mellékhatásai (10 állat közül legfeljebb 1-nél jelentkezhet) a hasmenés, 
hányás, étvágytalanság, valamint a bőrön vagy a bőr alatt jelentkező csomók. 

Az Apoquel alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás és a korlátozások teljes 
felsorolása a használati utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Az Apoquel-re vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és a használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

A készítmény véletlen lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

Miért engedélyezték az Apoquel forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az Apoquel alkalmazásának előnyei meghaladják 
annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

Az Apoquel-lel kapcsolatos egyéb információ 

2013. szeptember 12-én az Apoquel az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

Az Apoquel-re vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/apoquel. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 11-2021. 

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