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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

TruScient 
alfa diboterminas 

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip 
Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir 
kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė. 

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės 
į veterinarą, jei norite daugiau sužinoti apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti 
daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių 
diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis). 

Kas yra TruScient? 

TruScient – tai vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos alfa dibotermino. TruScient tiekiamas 
kaip implantuoti skirtas rinkinys. Naudojant šį rinkinį galima paruošti tirpalą su veikliąja medžiaga 
(0,2 mg/ml), kurį reikia užpilti ant kolageno kempinių, kurios implantuojamos atliekant operaciją. 

TruScient sukurtas naudoti šunims, atsižvelgiant į patvirtintą žmonėms gydyti skirtą preparatą 
InductOs (EU/1/02/226/001). 

Kam naudojamas TruScient? 

TruScient naudojamas taikant standartinį chirurginį gydymą diafiziniams šunų kaulų lūžiams (kai 
pažeidžiama pagrindinė ilgųjų kaulų dalis – diafizė) gydyti. Prieš naudojant TruScient paruošiamas 
tirpalas, kuris užpilamas ant kolageno kempinių ir paliekamas ne mažiau kaip 15 min. (bet ne ilgiau 
kaip 2 val.). Tuomet, prireikus, paruoštas kolageno kempines galima sukarpyti į tinkamo dydžio 
gabalėlius. Reikėtų naudoti ne didesnę nei reikia pažeistai kaulo vietai uždengti dydžio kempinę. 
Paruoštos kolageno kempinės implantuojamos operacijos metu – kempinė uždedama tiesiai ant kaulo 
lūžio vietos ir ten paliekama, o chirurginė žaizda užsiuvama. 

TruScient gali naudoti tik veterinarijos gydytojas.  
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Kaip veikia TruScient? 

Veiklioji TruScient medžiaga alfa diboterminas veikia kaulų struktūrą. Tai yra natūraliai organizme 
gaminamo baltymo, vadinamo morfogeniniu kaulų baltymu-2 (MKB-2), kuris dalyvauja naujo kaulinio 
audinio formavimosi procese, kopija. Kolageno kempinę implantavus į lūžusį kaulą, alfa diboterminas 
skatina apie kempinę esantį kaulinį audinį gaminti naują kaulą. Susiformavęs naujas kaulinis audinys 
įauga į kolageno kempinę, kuri vėliau ištirpsta. Alfa diboterminas gaminamas vadinamuoju 
rekombinantinės DNR technologijos būdu: jį gamina ląstelės, kurioms buvo implantuotas alfa 
dibotermino gamybą užtikrinantis genas. Pakaitinis alfa diboterminas veikia taip pat, kaip organizme 
natūraliai gaminamas MKB-2. 

Kaip buvo tiriamas TruScient? 

TruScient buvo tiriamas atliekant vieną natūralios aplinkos sąlygomis atliktą tyrimą su 126 šunimis, 
kuriems buvo diagnozuoti diafizės lūžiai. Tyrime buvo vertinamas ir lyginamas standartinio chirurginio 
gydymo naudojant TruScient ir standartinio chirurginio gydymo nenaudojant šio vaisto poveikis. 
Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo laikas iki rentgenogramoje matomo lūžio sugijimo 
(radiografinis lūžio suaugimo laikas). 

Kokia TruScient nauda nustatyta tyrimuose? 

Šunų, kuriems taikant standartinį chirurginį gydymą naudotas TruScient, radiografinis lūžio suaugimo 
laikas buvo trumpesnis. Po 18 savaičių visų šunų, kuriems taikytas standartinis chirurginis gydymas ir 
naudotas TruScient (84), kaulų lūžiai suaugo, o šunų grupėje, kurioje standartinis chirurginis gydymas 
taikytas nenaudojant TruScient, suaugo tik 95 % (40 iš 42) šunų kaulų lūžiai. 

Kokia rizika siejama su TruScient? 

Pagrindiniai šalutiniai TruScient reiškiniai (nustatyti daugiau kaip 1 iš 10 šunų) buvo šlubavimas bei 
kietas ir minkštas tynis pirmas tris savaites po operacijos. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos 
pranešta gydant TruScient, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

TruScient negalima naudoti šunims, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (alergija) alfa 
diboterminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Šiuo vaistu negalima gydyti jaunų šunų, kurių kaulai 
dar nevisiškai išsivystę, kuriems operuojamoje vietoje nustatyta aktyvi infekcija, diagnozuotas 
patologinis (ligos sukeltas) lūžis ar aktyvi piktybinė liga (vėžinis darinys). 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

TruScient atsitiktinai patekus ant odos arba į akis, jas reikia nedelsiant nusiplauti vandeniu. 

Kodėl TruScient buvo patvirtintas?  

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad TruScient teikiama nauda yra didesnė už 
keliamą riziką juo gydant diafizinius šunų kaulų lūžius ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros teisę. 
Naudos ir rizikos santykio apibūdinimą galima rasti šio EPAR mokslinių diskusijų modulyje. 
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Kita informacija apie TruScient: 

Europos Komisija suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią TruScient rinkodaros teisę bendrovei 
2011-12-14. Informaciją apie šio vaisto receptų išrašymo tvarką galima rasti ant etiketės / išorinės 
pakuotės. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2013-04. 
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