
Има по-добър начин да спрем JAK сърбежите 

APOQUEL® е новаторски, първа генерация JAK-инхибитор, 
който лекува пруритус, свързан с алергичен дерматит и 
клинични прояви на атопичен дерматит при кучетата.



Сърбежът – често срещано бреме,
прикриващо много скрити заболявания

Сърбежът – често срещано бреме,
прикриващо много скрити заболявания

Кожните болести са една от основните причини собствениците на кучета 
да посещават ветеринарните лекари.

Сърбежът може да се превърне в истински проблем.

Промяна на парадигмата 
за лечение на сърбежите

Има нужда от бързодействащо лечение с подобрен профил на безопасност, 
както при краткосрочна, така и при дълготрайна употреба

Пруритус (или сърбеж) е най-често срещаният признак при кожните болести 2

Терапиите в момента са ефикасни за намаляване на сърбежите и подобряване на кожните лезии
Но кортикостероидите могат да доведат до сериозни краткосрочни нежелани реакции и дълготрайни усложнения 6

На циклоспорина му трябват до 4 седмици, за да постигне някакъв анти-пруритус ефект 7

Пруритус може драматично да увреди качеството на живот на домашния любимец и на стопанина му:

Повечето кучета с пруритус влизат в безкраен цикъл на сърбеж и чесане, което уврежда кожната бариера. 
Оставен без да се лекува, сърбежът може да доведе до постоянно възпаление и тежки кожни лезии

„Шумът, когато се ближе, постоянно ни събужда. 
Това е много неприятно.”

„Понякога ставаше толкова зле, че си мислех, 
че никога няма да успеем да овладеем положението.”

“Искам да се уверя, че лечението, на което дълготрайно е 
подложена, няма да й създаде проблеми с други органи.”

Алергичен дерматит от бълхи
Дерматит от хранителна алергия
Атопичен дерматит (AD)

Бълхи
Кърлежи
Демодекоза

Malassezia dermatitis
Дерматофитози

Стафилококови пиодермии

Контактен дерматит
Други алергични дерматози
(напр.: алергия към лекарства)

Основните причини за пруритус са от алергичен, паразитен или инфекциозен произход 3

37% от случаите на пруритус могат да включват 2 или повече причинители на кожни болести 
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Един нов пробив в разбирането 
на механизма на сърбежа

APOQUEL® – първа генерация JAK-инхибитор, 
който прекъсва цикъла на сърбеж

APOQUEL® и уникалния му режим на действие

Алергичните, пруритогенни и провъзпалителни цитокини играят ключова роля 
при кожните възпаления и в неврологичните пътища, които отключват сърбежа 

при алергичните кожни заболявания

APOQUEL® е JAK-инхибитор, специфично проектиран да се насочи към JAK-пътеката, 
за да прекъсне порочния кръг на сърбежа и възпалението.

Цитокините, замесени в алергичните кожни заболявания, се свързват с конкретни 
клетъчни рецептори и сигнализират чрез JAK-пътеката, а това води до каскада от 
вътреклетъчни събития, които предизвикват пруритус и възпаление 9

СИГНАЛНА ПЪТЕКА 
НА JAK

APOQUEL® потиска JAK-пътеката вътре в клетката и впоследствие 
интензивността на сърбежа, провъзпалителните и алергични цитокини.

НЕВРОННА СТИМУЛАЦИЯ 
НА СЪРБЕЖА

ВЪЗПАЛЕНИЕ



APOQUEL® осигурява бързо     облекчение на сърбежа

APOQUEL® има значителна анти-пруритус ефикасност и започва 
да действа още на 1-вия до 3-тия час от първата доза 

Дизайн на проучването

APOQUEL® показва по-бърза анти-пруритус ефикасност в сравнение 
с пероралните и инжективните кортикостероиди

APOQUEL® показва анти-пруритус ефикасност в сравнение 
с перорален prednisolone за 4 часа след единична доза

APOQUEL® потиска пруритуса за 4 часа след една 
доза според преценката на стопаните

Анти-пруритус действие: APOQUEL® срещу перорален prednisolone11

% намаление на пруритус от изходно ниво: Apoquel® срещу перорален prednisolone

Анти-пруритус действие: APOQUEL® срещу интрамускулен dexamethasone12

Лабораторни изследвания
IL-31 кучешки модел 10

Рандомизирано, двойно-сляпо проучване
123 кучета, с умерена до тежка форма 
на пруритус според преценката на собственика с VAS оценка*
Кучетата имаха предполагаема диагноза алергичен дерматит, атопичен 
дерматит, алергичен дерматит от бълхи, хранителен дерматит и контактен дерматит 
Кучетата бяха лекувани или с Apoquel® таблетки (n=61) или с prednisolone (n=62)
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* p=0,0202 APOQUEL® срещу плацебо ** p=0,0101 APOQUEL® срещу prednisolone 0,25 мг/кг *** p=0,0240 APOQUEL® срещу prednisolone 0,50 мг/кг

Лекувани групи

1-3 часа след дозата

prednisolone (0,25 мг/кг 
веднъж дневно перорално)

APOQUEL®(0,40 мг/кг 
веднъж дневно перорално)

prednisolone (0,50 мг/кг 
веднъж дневно перорално)

плацебо
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* p<0,0001APOQUEL® срещу плацебо

APOQUEL® (0,4-0,6 мг/кг два пъти дневно в продължение на 14 дни, след което 0,4-0,6 мг/кг веднъж дневно до 28-мия ден) 

prednisolone (0,5-1,0 мг/кг веднъж дневно до 6-ти ден, след което 0,5-1,0 мг/кг през ден до 28-ми ден)

** p<0,0001APOQUEL® срещу dexamethasone *** p=0,065 dexamethasone срещу плацебо

Лекувани групи

Лекувани групи

1-3 часа след дозата
намаление

намаление

APOQUEL®(0,40 мг/кг 
веднъж дневно перорално)

dexamethason
(0,2 мг/кг интрамускулно)

плацебо

КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ 
Алергичен дерматит 13



APOQUEL® показва превъзхождащо намаление на пруритус на 14-тия ден 
спрямо изходното ниво (67%) в сравнение с prednisolone (52%) (p=0,019)

APOQUEL® демонстрира превъзходство по ефикасност на намаляване на 
пруритус и подобряване на кожните лезии срещу prednisolone на 14-тия ден

APOQUEL® показва превъзходство при подобрението в кожните лезии на 
14-тия ден (71%) в сравнение с преднизолон (54%) (p=0,025)

APOQUEL® и prednisolone имаха подобна анти-пруритус ефикасност във всички други 
моменти от времетраенето на лечението 

Пруритус, оценен от стопанина на домашния любимец: Apoquel® срещу prednisolone
Рандомизирано, двойно-сляпо проучване

Рандомизирано, двойно-сляпо проучване

Алергичен дерматит от бълхи
Хранителен алергичен дерматит 
Контактен алергичен дерматит
Атопичен дерматит

Кучетата бяха третирани, или с таблетки Apoquel® (n=61), или с перорален prednisolone (n=62)
Тежестта на пруритус (VAS оценка) и кожни лезии (VAS дерматит) беше оценена съответно от стопаните 
на домашните любимци и от ветеринарните лекари преди и по време на едномесечното лечение
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APOQUEL® (0,4-0,6 мг/кг перорално два пъти дневно в продължение на 14 дни, след това 0,4-0,6 мг/кг 
един път дневно до 28-мия ден 

Изключително остри сърбежи

Остри сърбежи 

Умерени сърбежи

Леки сърбежи

Много леки сърбежи

Нормално куче

Дни

prednisolone (0,5-1,0 мг/кг перорално един път дневно  до 6-тия ден, след това 0,5-1,0 мг/кг 
през ден до 28-мия ден) * p = 0,019

Кожните лезии, оценени от ветеринарния лекар: Apoquel® срещу prednisolone
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APOQUEL® (0,4-0,6 мг/кг перорално два пъти дневно в продължение на 14 дни, след това 0,4-0,6 мг/кг 
един път дневно до 28-мия ден)

Изключително остри сърбежи

Остри сърбежи 

Умерени сърбежи

Леки сърбежи

Много леки сърбежи

Нормално куче

Дни

prednisolone (0,5-1,0 мг/кг перорално един път дневно  до 6-тия ден, след това 0,5-1,0 мг/кг 
през ден до 28-мия ден) * p = 0,025

КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ 
Алергичен дерматит 13

APOQUEL® демонстрира клинична ефикасност 
при кучета с алергичен дерматит

Дизайн на проучването

Участвали кучета

Предполагаема диагноза



APOQUEL® значително редуцира пруритус във всички времеви точки 
до 1-вия месец с непрекъснат контрол след 4 месеца

APOQUEL® показва дълготрайно облекчение от сърбежите и постоянно 
подобрение в кожните лезии с атопичен дерматит

APOQUEL® значително подобрява състоянието на кожните лезии във 
всички оценени времеви точки с постоянно подобрение след 4 месеца

Пруритус, оценен от стопанина: APOQUEL® срещу плацебо
Рандомизирано, двойно-сляпо проучване

299 кучета с умерена до тежка форма на пруритус 
Участващите кучета имаха анамнеза на хроничен атопичен дерматит 

Кучетата бяха лекувани или с таблетки Apoquel® (n= 147), или с плацебо (n=152)
Тежестта на пруритус (VAS оценка) и дерматита (CADESI-02)* бяха оценени съответно от стопаните 
на кучетата и дерматолозите преди и след лечение през време на цялото 4-месечно проучване
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APOQUEL® 0,4-0,6 мг/кг два пъти дневно в продължение на 14 дни, след това 0,4-0,6 мг/кг един път дневно)

Изключително остри сърбежи

Остри сърбежи 

Умерени сърбежи

Леки сърбежи

Много леки сърбежи

Нормално куче

Дни

APOQUEL® (открито**) плацебо
плацебо

APOQUEL® (0,4-0,6 мг/кг два пъти дневно в продължение на 14 дни, след това 0,4-0,6 мг/кг един път дневно)

APOQUEL® (открито**) плацебо

плацебо

* p<0,0001

* p<0,0001

Кожните лезии, оценени от ветеринарния лекар: APOQUEL® срещу плацебо
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ПОЛЕВО ПРОУЧВАНЕ
Атопичен дерматит 13

APOQUEL® демонстрира клинична ефикасност 
при кучета с атопичен дерматит

Дизайн на проучването

Участвали кучета

*CADESI: Индексът на степен и тежест на кучешкия атопичен дерматит е система за оценяване, използвана за определяне тежестта на 
кучешкия атопичен дерматит. Основава се на 3 параметъра (еритем, лихенификация и дерматиломания) и на екстензията на лезията

** Кучета с влошаване на пруритус и/или AD, които са участвали в проучването до ден 14, биха могли да бъдат оттеглени, 
а след това включени в открито проучване, в което всяко куче е  получило APOQUEL® с доза от 0,4–0,6 мг/кг един път дневно.



Профилът на безопасност на APOQUEL® беше подобен на плацебо 
по отношение на естеството и честотата на нежеланите реакции 

Профилът на безопасност на APOQUEL® беше оценен в клинични 
проучвания при над 1000 кучета*

Профилът на безопасност на APOQUEL® беше оценен в дългосрочен 
план по време на непрекъснато клинично проучване16

Като JAK-инхибитор, специфичният режим на действие на APOQUEL® 
означава, че нежеланите реакции, свързвани обикновено 

със стероидите, са ограничени.15

APOQUEL® демонстрира подобрен профил на безопасност спрямо 
кортикостероидите15

Профил на безопасност: APOQUEL®* срещу плацебо

Профил на безопасност: APOQUEL®* срещу перорален prednisolone**

Нежелани реакции (%)

Диария

Проведена беше програма за грижа за животните, в която участваха 277 кучета в 26 центъра в САЩ и ЕС за кучета, 
които предварително са били включени в клинични проучвания и им е необходимо постоянно лечение с APOQUEL®
Могат да бъдат включени кучета, ако са имали полза от предишни лечения с APOQUEL® (участвали са в предишни 
изследвания) и или не са имали полза от лечението с глюкокортикостероиди и циклоспорин, или не са имали 
поносимост към тях 
Кучетата, включени в програмата за грижа в САЩ бяха лекувани средно 401 дни (с диапазон от 15 до 672 дни) и дългосрочно 
са били проследени за безопасност и ефикасност 
По отношение на безопасността, цистити, повръщане, отити, пиодермия и диария бяха най-често съобщавани (>5% от 
кучетата) нежелани реакции, което съответства на краткосрочните проучвания.

Плацебо
(n = 147)

APOQUEL®
(n = 152)

Плацебо
(n = 220)

APOQUEL®
(n = 216)

Повръщане
Липса или загуба на апетит
Нови кожни или 
подкожни подутини
Слабост
Полидипсия

Проучване на атопичен 
дерматит (до ден 16)

Нежелани реакции (%)

Полидипсия
Полиурия
Хиперфагия
Уринарна 
инконтиненция
Слабост
Повръщане
Диария

Проучване на пруритус
(до ден 14)

Проучване на пруритус
(до ден 7)

APOQUEL® – Профил на безопасност, 
на който можеш  да се довериш

APOQUEL® – Лечението, което кучетата 
могат да започнат и да продължат

*Apoquel® дозировка според етикета **prednisolone (0,25 – 0,5 мг/кг два пъти дневно перорално) *На възраст над 12 месеца
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APOQUEL®, две показания

APOQUEL®, гъвкаво  дозиране

APOQUEL®, лесно лечение

APOQUEL®, безопасен за ползване в комбинация с обичайните 
прилагани лекарства

Лечение на пруритус, свързан с алергичен дерматит при кучета
Лечение на клинични прояви на атопичен дерматит при кучета

Първоначалната доза на APOQUEL® е 0,4 до 0,6 мг /кг, прилагана перорално, два пъти дневно в продължение на 14 дни
За поддържаща терапия, същата доза се прилага само веднъж дневно
Продължителността на лечението с таблетки APOQUEL® се адаптира според болестта – причинител и интензивност 
на сърбежите
Таблетките APOQUEL® могат да се прилагат заедно с храна или без нея

Позволява Ви да започнете лечение докато едновременно направите алергични тестове (не пречи на кожните тестове, 
за разлика от prednisolone) и не пречи на серологичните изследвания17

Бърз – демонстрирана анти-пруритус ефикасност в рамките на 4 часа13

Устойчив – дълготрайно облекчение на сърбежите и подобрено състояние 
на кожните лезии14

Безопасен – намалени краткотрайни и дълготрайни нежелани реакции в 
сравнение с кортикостероидите15

Удобен – делимите таблетки се прилагат лесно заедно храна или без нея

Като например антипаразитни, антимикробни и противовъзпалителни

Позволява Ви да извършвате ваксинации по време на лечението

APOQUEL® във Вашата практика



APOQUEL® , лечението на 
алергични сърбежи, което кучетата 
могат да започнат и да продължат

Налични са в 3 презентации от продукта;
Опаковки от 20, 50 и 100 таблетки;


