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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Oncept IL-2 
Kaķu interleikīna-2 rekombinētais kanārijputnu baku vīruss 

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā 
Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu 
lietošanu. 

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas 
ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas 
sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR). 

Kas ir Oncept IL-2? 

Oncept IL-2 ir veterināras zāles, kas satur aktīvo vielu kaķu interleikīna-2 rekombinēto kanārijputnu 
baku vīrusu (vCP1338). Tās ir pieejamas kā liofilizāts (liofilizētas lodītes) un šķīdinātājs (ūdens 
injekcijām) injekciju suspensijas pagatavošanai. 

Kāpēc lieto Oncept IL-2? 

Oncept IL-2 lieto, lai ārstētu kaķus, kuriem ir fibrosarkoma – agresīvs audzējs, kas skar mīkstos 
audus. Tās lieto kombinācijā ar operāciju un staru terapiju, lai mazinātu audzēja atjaunošanās risku un 
aizkavētu audzēja recidīvu. Oncept IL-2 lieto, ja audzēja izmērs ir 2–5 cm diametrā, un vēzis nav 
izplatījies uz citām ķermeņa daļām. 

Ārstēšana ar Oncept IL-2 jāsāk vienu dienu pirms staru terapijas un, vēlams, viena mēneša laikā pēc 
audzēja izoperēšanas. Ārstēšanas kurss ietver sešas devas pa 1 ml, pirmās četras ievada ar vienas 
nedēļas starplaiku un divas pēdējās ar divu nedēļu starplaiku. Katru devu sadala piecās injekcijās 
(apmēram pa 0,2 ml katra) un ievada zemādā ap izoperētā audzēja vietu. 

Kā darbojas Oncept IL-2? 

Oncept IL-2 ir imūnmodulējošs līdzeklis, kas nozīmē, ka tas ietekmē imūnsistēmas darbību (organisma 
dabiskos aizsargspēkus). Oncept IL-2 aktīvā viela ir nesējelements kanārijputnu baku vīruss, kas satur 
gēnu, kas nodrošina olbaltumvielas kaķa interleikīna-2 (IL-2) veidošanos. IL-2 darbojas, stimulējot 
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dažas specializētas imūnsistēmas šūnas, lai tās uzbruktu vēža šūnām. Paredzams, ka tas nogalinās 
vēža šūnas. 

Vīruss nodrošina ilgstošu IL-2 veidošanos nelielā daudzumā injekcijas vietā. Kanārijputnu baku vīrusi 
neizplatās un nevairojas kaķu vai zīdītāju organismā. Oncept IL-2 ražo, izmantojot metodi, ko dēvē par 
“rekombinantās DNS tehnoloģiju”: tas satur vīrusus, kas ir saņēmuši gēnu (DNS), kas padara tos 
spējīgus sintezēt IL-2. 

Kā noritēja Oncept IL-2 izpēte? 

Oncept IL-2 pētīja divos lauka pētījumos, iesaistot 71 kaķi, kuram bija spontāni izveidojusies 
fibrosarkoma, kas nebija izplatījusies uz citām ķermeņa daļām. Divos pētījumos salīdzināja kopumā 48 
ar Oncept IL-2 ārstētus kaķus ar 23 kontroles kaķiem, kuriem tikko bija veikta operācija un staru 
terapija. Galvenais efektivitātes rādītājs bija laiks, līdz audzējs atjaunojās vai izplatījās (radās 
recidīvs). 

Kāds ir Oncept IL-2 iedarbīgums šajos pētījumos? 

Pētījumi liecināja, ka ar Oncept IL-2 ārstētiem kaķiem audzēji atjaunojās pēc ilgāka laika (ilgāk nekā 
pēc 730 dienām, pamatojoties uz vidējo diapazona vērtību), salīdzinot ar kontroles kaķiem 
(287 dienas). Oncept IL-2 mazināja recidīva risku sešu mēnešu laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas par 
aptuveni 56 % pēc viena gada un par 65 % pēc diviem gadiem. 

Kāds pastāv risks, lietojot Oncept IL-2? 

Iespējamās Oncept IL-2 blakusparādības ir īslaicīga apātija (reaktivitātes trūkums) un hipertermija 
(virs 39,5 °C paaugstināta ķermeņa temperatūra, ja normas diapazons ir 38 – 38,5 °C). 

Iespējama mērena reakcija injekcijas vietā, arī sāpes, pieskaroties šim apvidum, pietūkumu un 
saskrāpējumus. Tā parasti izzūd bez iejaukšanās vienas nedēļas laikā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Šo zāļu nejaušas pašinjicēšanas gadījumā , nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda 
ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāpēc Oncept IL-2 tika apstiprinātas? 

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Oncept IL-2 sniegtie ieguvumi apstiprinātās indikācijas 
gadījumā pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Oncept IL-2 reģistrācijas apliecību. 
Informācija par ieguvumu un riska attiecību ir atrodama šā EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī. 

Cita informācija par Oncept IL-2 

Eiropas Komisija 2013. gada 3. maijā izsniedza Oncept IL-2 reģistrācijas apliecību, kas derīga visā 
Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas kārtību ir atrodama uz marķējuma/ārējā 
iepakojuma. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2013. gada martā. 
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