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Cytopoint (lokivetmab) 
Pregled zdravila Cytopoint in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Cytopoint in za kaj se uporablja? 

Cytopoint je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini za zdravljenje atopikalnega in alergijskega 
dermatitisa pri psih. Atopikalni dermatitis je vnetje kože, ki je povezano z alergijo, pogosto na 
dejavnike v okolju, kot so denimo hišne pršice in cvetni prah. Ko pride do poškodbe kože zaradi 
praskanja in drgnjenja, se lahko razvijejo tudi sekundarne bakterijske in glivične okužbe. 

Zdravilo Cytopoint vsebuje učinkovino lokivetmab. 

Kako se zdravilo Cytopoint uporablja? 

Zdravilo Cytopoint je na voljo v obliki raztopine, ki se enkrat mesečno injicira pod kožo. Odmerek, ki 
ga je treba uporabiti, je odvisen od telesne mase psa, ki se zdravi. Zdravilo Cytopoint začne 
učinkovati v osmih urah po injiciranju, njegov učinek pa traja do 28 dni. Predpisovanje in izdaja 
zdravila je le na recept. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Cytopoint glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Cytopoint deluje? 

Učinkovina v zdravilu Cytopoint, lokivetmab, je monoklonsko protitelo (vrsta beljakovine), ki 
prepozna interlevkin-31, tj. beljakovino, ki ima pomembno vlogo pri sprožitvi dermatitisa pri psih, in 
se veže nanj. Lokivetmab z vezavo na interlevkin-31 in zaviranjem njegovega delovanja zmanjša 
srbenje kože in vnetje. 

Kakšne koristi je zdravilo Cytopoint izkazalo v študijah? 

V terenski študiji, ki je zajela pse z atopikalnim dermatitisom, je 142 psov mesečno prejemalo 
zdravilo Cytopoint v obdobju treh mesecev, 132 pa jih je bilo zdravljenih s ciklosporinom, tj. drugim 
zdravilom, odobrenim za zdravljenje atopikalnega dermatitisa. Zdravilo Cytopoint je bilo enako 
učinkovito kot ciklosporin pri zdravljenju srbeče kože; po 28 dneh se je rezultat za pruritus 
(srbenje) zmanjšal za 52 % pri psih, ki so prejemali zdravilo Cytopoint, in za 44 % pri psih, ki so 
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prejemali ciklosporin. V treh mesecih izvajanja študije se je rezultat za pruritus pri psih, ki so 
prejemali zdravilo Cytopoint, zmanjšal s 74 ob začetku študije na 26 ob koncu študije. V 
nadaljevanju študije je 81 psov prejemalo zdravilo Cytopoint nadaljnjih šest mesecev, pri čemer so 
se rezultati glede srbeče kože še dodatno zmanjšali na vrednost 14. 

V terenski študiji, v katero je bilo vključenih 123 psov z alergijskim dermatitisom, je 61 psov prejelo 
eno injekcijo zdravila Cytopoint, 62 psov v kontrolni skupini pa eno injekcijo fiziološke raztopine. Po 
28 dneh se je rezultat za pruritus zmanjšal za približno 58 % pri psih, ki so prejeli zdravilo 
Cytopoint, in za približno 22 % pri psih, ki so prejeli fiziološko raztopino. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Cytopoint? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Cytopoint (ki lahko prizadenejo največ 1 žival od 1 000) so 
alergijske reakcije z otekanjem obraza in srbeč izpuščaj. 

Zdravilo Cytopoint se ne sme uporabljati pri psih, ki tehtajo manj kot tri kilograme. Za celoten 
seznam omejitev in neželenih učinkov zdravila Cytopoint glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti zdravila Cytopoint in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene 
informacije o varnosti, vključno z ustreznimi previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati 
zdravstveni delavci in lastniki ali skrbniki živali. 

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 
navodilo za uporabo ali nalepko. Ponavljajoče se nenamerno samoinjiciranje lahko povzroči 
alergijsko reakcijo na zdravilo. 

Zakaj je bilo zdravilo Cytopoint odobreno? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Cytopoint večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Cytopoint 

Zdravilo Cytopoint je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 
25. aprila 2017. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Cytopoint so na voljo na spletni strani agencije: 
www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/cytopoint 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 05-2021. 
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