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Apoquel (oclacitinib) 
Prezentare generală a Apoquel și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Apoquel și pentru ce se utilizează? 

Apoquel este un medicament de uz veterinar utilizat la câini pentru tratarea pruritului (mâncărimii) 
asociat cu dermatita alergică (inflamația pielii) și dermatita atopică. Conține substanța activă 
oclacitinib. 

Cum se utilizează Apoquel? 

Apoquel se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. Este disponibil sub formă de 
comprimate filmate și de comprimate masticabile în diferite concentrații pentru greutăți diferite ale 
câinilor. Tratamentul trebuie inițiat cu o doză de 0,4-0,6 mg pe kilogram de greutate corporală 
administrată de două ori pe zi timp de cel mult două săptămâni. Tratamentul poate fi continuat apoi cu 
aceeași doză administrată o dată pe zi. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Apoquel, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Apoquel? 

Substanța activă din Apoquel, oclacitinibul, este un imunomodulator (un medicament care modifică 
activitatea sistemului imunitar) care acționează prin blocarea acțiunii enzimelor numite kinaze Janus. 
Aceste enzime au un rol important în procesele de inflamare și mâncărime, inclusiv în cele implicate în 
dermatita alergică și dermatita atopică la câini. Prin blocarea enzimelor, Apoquel reduce inflamația și 
mâncărimea asociate cu boala. 

Ce beneficii a prezentat Apoquel pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu care a cuprins 220 de câini și care a comparat efectele Apoquel comprimate filmate 
pentru pruritul asociat cu dermatita alergică cu prednisolon, ambele medicamente s-au dovedit eficace, 
cu un răspuns pozitiv observat la 68 % din câinii tratați cu Apoquel și la 76 % din cei tratați cu 
prednisolon. Într-un alt studiu efectuat la 436 de câini, efectele Apoquel comprimate filmate pentru 
pruritul asociat cu dermatita alergică au fost comparate cu placebo (un preparat inactiv). În 
comparație cu placebo, rata de succes a fost de 67 % pentru câinii tratați cu Apoquel comprimate 
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filmate și de 29 % pentru câinii tratați cu placebo. Măsura eficacității în cadrul studiilor s-a bazat pe 
evaluarea de către proprietarul câinelui a severității pruritului și îmbunătățirii comportamentului 
câinelui utilizând o scară standard. 

Efectul comprimatelor filmate de Apoquel împotriva dermatitei atopice, comparativ cu placebo, a fost 
analizat în două studii care au cuprins 220 și, respectiv, 299 de câini. Studiile privind dermatita atopică 
au utilizat, de asemenea, evaluarea leziunilor pielii cu un scor cunoscut ca indicele de cuantificare și 
severitate al dermatitei atopice canine (CADESI). Rata de succes a tratamentului pentru câinii tratați 
cu Apoquel comprimate filmate în primul studiu a fost de 66 %, comparativ cu 4 % la câinii tratați cu 
placebo, utilizând evaluarea pruritului; rezultatele pentru scorurile CADESI au fost de 49 % și, 
respectiv, 4 %. Ratele de succes din al doilea studiu au fost similare. 

De asemenea, compania a prezentat rezultatele studiilor care au arătat că comprimatele masticabile de 
Apoquel sunt „bioechivalente” cu comprimatele filmate. Două medicamente sunt bioechivalente atunci 
când eliberează aceeași cantitate de substanță activă în organism și, ca urmare, se anticipează că au 
același efect. 

Care sunt riscurile asociate cu Apoquel? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Apoquel (care pot afecta cel mult 1 animal din 10) au 
fost diaree, vărsături, lipsa poftei de mâncare și noduli pe piele sau sub piele. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Apoquel, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Apoquel au fost incluse informații 
referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de personalul 
medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. 

Dacă o persoană înghite accidental produsul, trebuie solicitat imediat sfatul medicului. 

De ce este Apoquel autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Apoquel sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Apoquel 

Apoquel a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE la 
12 septembrie 2013. 

Mai multe informații despre Apoquel se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/apoquel. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 11-2021. 
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