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Apoquel (oclacitinib) 
En oversigt over Apoquel, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Apoquel, og hvad anvendes det til? 

Apoquel er et lægemiddel til dyr, der anvendes til behandling af kløe (pruritus) i forbindelse med 
allergisk dermatitis (hudbetændelse) samt atopisk dermatitis hos hunde. Det indeholder det aktive stof 
oclacitinib. 

Hvordan anvendes Apoquel? 

Apoquel fås kun på recept og leveres som filmovertrukne tabletter og tyggetabletter i forskellige 
styrker, så de dækker hunde med forskellig vægt. Behandlingen bør indledes med en dosis på 0,4-
0,6 mg pr. kg legemsvægt to gange dagligt i op til to uger. Behandlingen kan derefter fortsætte med 
den samme dosis én gang dagligt. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Apoquel, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Apoquel? 

Det aktive stof i Apoquel, oclacitinib, er en immunmodulator (et lægemiddel, som ændrer 
immunforsvarets aktivitet). Det virker ved at blokere aktiviteten af enzymer, der kaldes Janus-kinaser. 
Disse enzymer spiller en vigtig rolle i betændelses- og kløeprocesserne, herunder også dem ved 
allergisk dermatitis og atopisk dermatitis hos hunde. Ved at blokere enzymerne mindsker Apoquel den 
betændelse og kløe, der er forbundet med sygdommen. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Apoquel? 

I et studie med 220 hunde, hvor filmovertrukne Apoquel-tabletter mod kløe forbundet med allergisk 
dermatitis blev sammenlignet med virkningen af prednisolon, viste begge lægemidler sig at være 
effektive, idet der sås en positiv reaktion hos 68 % af de hunde, der blev behandlet med Apoquel, og 
hos 76 % af dem, der blev behandlet med prednisolon. I et andet studie med 436 hunde blev 
virkningen af filmovertrukne Apoquel-tabletter mod kløe forbundet med allergisk dermatitis 
sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling). I forhold til placebo var succesraten 67 % for 
hunde behandlet med filmovertrukne Apoquel-tabletter og 29 % for hunde behandlet med placebo. I 
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studierne var målet for virkningen baseret på hundeejerens vurdering af kløens sværhedsgrad og 
bedringen i hundens adfærd ved hjælp af en standardskala. 

Virkningen af filmovertrukne Apoquel-tabletter mod atopisk dermatitis blev undersøgt i to studier med 
henholdsvis 220 og 299 hunde. I studierne af atopisk dermatitis blev hudlæsionerne desuden vurderet 
ud fra en score kaldet indekset for omfanget og sværhedsgraden af atopisk dermatitis hos hunde 
(CADESI). Succesraten for hunde behandlet med filmovertrukne Apoquel-tabletter i det første studie 
var 66 % sammenlignet med 4 % for placebobehandlede hunde, hvor kløen blev vurderet. 
Resultaterne for CADESI-scorerne var henholdsvis 49 % og 4 %. Succesraterne i det andet studie var 
de samme. 

Virksomheden fremlagde også resultaterne af studier, der viste, at Apoquel-tyggetabletter er 
"bioækvivalente" med de filmovertrukne tabletter. To lægemidler er bioækvivalente, når de giver de 
samme niveauer af det aktive stof i kroppen, og de derfor forventes at have samme effekt. 

Hvilke risici er der forbundet med Apoquel? 

De hyppigste bivirkninger ved Apoquel (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 dyr) var diarré, 
opkastning, appetitløshed og knuder på eller under huden. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Apoquel fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Apoquel, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret. 

Hvis en person utilsigtet indtager lægemidlet, bør der straks søges lægehjælp. 

Hvorfor er Apoquel godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Apoquel opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Apoquel 

Apoquel fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 12. september 2013. 

Yderligere information om Apoquel findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/apoquel. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2021. 
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