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Apoquel (oclacitinib) 
Prehľad o lieku Apoquel a prečo bol v EÚ povolený 

Čo je liek Apoquel a na čo sa používa? 

Apoquel je veterinárny liek, ktorý sa používa na liečbu pruritu (svrbenia) spojeného s alergickou 
dermatitídou (zápalom kože), ako aj atopickou dermatitídou u psov. Liek obsahuje liečivo oclacitinib. 

Ako sa liek Apoquel užíva? 

Výdaj lieku Apoquel je viazaný na lekársky predpis. Liek je k dispozícii vo forme filmom obalených 
tabliet a žuvacích tabliet v rôznych silách na pokrytie celej škály hmotnostných kategórií psov. Liečba 
sa má začať dávkou 0,4 – 0,6 mg na kilogram telesnej hmotnosti a podávať sa má dvakrát denne 
počas najviac dvoch týždňov. V liečbe možno potom pokračovať rovnakou dávkou, ktorá sa podáva raz 
denne. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku Apoquel, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek Apoquel účinkuje? 

Liečivo lieku Apoquel, oclacitinib, je imunomodulátor (liek, ktorý mení aktivitu imunitného systému), 
ktorý pôsobí tak, že blokuje pôsobenie enzýmov známych ako Janusove kinázy. Tieto enzýmy 
zohrávajú dôležitú úlohu v procesoch zápalu a svrbenia vrátane tých, ktoré sa podieľajú na alergickej 
dermatitíde a atopickej dermatitíde u psov. Zablokovaním týchto enzýmov liek Apoquel zmierňuje 
zápal a svrbenie spojené s ochorením. 

Aké prínosy lieku Apoquel boli preukázané v štúdiách? 

V štúdii zahŕňajúcej 220 psov, v ktorej sa porovnávali účinky filmom obalených tabliet lieku Apoquel a 
prednizolónu proti pruritu spojenému s alergickou dermatitídou, sa preukázalo, že obidva lieky sú 
účinné, pričom úspešná odpoveď sa pozorovala u 68 % psov liečených liekom Apoquel a u 76 % psov 
liečených prednizolónom. V ďalšej štúdii zahŕňajúcej 436 psov sa porovnávali účinky filmom obalených 
tabliet Apoquel a placeba (zdanlivého lieku) proti pruritu spojenému s alergickou dermatitídou. V 
porovnaní s placebom bola miera úspešnosti u psov liečených filmom obalenými tabletami lieku 
Apoquel 67 % a u psov liečených placebom 29 %. Meradlo účinnosti v týchto štúdiách bolo založené na 
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posúdení závažnosti svrbenia a zlepšení správania sa psa pomocou štandardnej stupnice, ktoré vykonal 
samotný majiteľ psa. 

Účinok filmom obalených tabliet lieku Apoquel a placeba na atopickú dermatitídu sa skúmal v dvoch 
štúdiách zahŕňajúcich 220, resp. 299 psov. V štúdiách atopickej dermatitídy sa tiež použilo hodnotenie 
kožných lézií na základe skóre, ktoré je  
 
známe ako index rozsahu a závažnosti atopickej dermatitídy u psov (CADESI). Miera úspešnosti liečby 
v prípade psov liečených filmom obalenými tabletami lieku Apoquel bola v prvej štúdii 66 % v 
porovnaní so 4 % v prípade psov liečených placebom, pričom sa použilo posúdenie svrbenia. Výsledky 
v prípade skóre CADESI boli 49 % a 4 %. Miera úspešnosti v druhej štúdii bola podobná. 

Spoločnosť predložila aj výsledky štúdií, ktoré preukázali, že žuvacie tablety lieku Apoquel sú 
tzv. biologicky rovnocenné s filmom obalenými tabletami. Dva lieky sú biologicky rovnocenné, ak v tele 
produkujú rovnaké hladiny liečiva, a preto sa očakáva, že budú mať rovnaký účinok. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Apoquel? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Apoquel (ktoré môžu postihnúť až 1 zviera z 10) sú hnačka, 
vracanie, strata chuti do jedla a uzlíky na koži alebo pod ňou. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Apoquel a zoznam všetkých 
obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti lieku Apoquel vrátane príslušných opatrení, ktoré majú odborní veterinárni 
pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať. 

Ak dôjde u osoby k náhodnému prehltnutiu lieku, ihneď treba vyhľadať lekársku pomoc. 

Prečo je liek Apoquel povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Apoquel sú väčšie ako riziká spojené s jeho 
používaním a že liek môže byť povolený na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Apoquel 

Dňa 12. septembra 2013 bolo lieku Apoquel udelené povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Apoquel sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/apoquel. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 11-2021 
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