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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Oncept IL-2 
felínny interleukín-2 rekombinantný Canarypox vírus 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor 
pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov, 
a tak dospel k odporúčaniam, ako používať liek. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho 
zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami 
výboru CVMP viac informácií, prečítajte si vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR). 

Čo je liek Oncept IL-2? 

Oncept IL-2 je veterinárny liek, ktorý obsahuje účinnú látku felínny interleukín-2 rekombinantný 
Canarypox vírus (vCP1338). Je dostupný ako lyofilizát (peleta vysušená mrazom) a rozpúšťadlo (voda 
na injekciu) na prípravu injekčnej suspenzie. 

Na čo sa liek Oncept IL-2 používa? 

Liek Oncept IL-2 sa používa na liečbu mačiek s fibrosarkómom, typom agresívneho tumoru 
postihujúcim mäkké tkanivá. Používa sa v kombinácii s chirurgickým zákrokom a rádioterapiou na 
zníženie rizika a oddialenie opätovného objavenia sa tumoru. Liek Oncept IL-2 sa používa vtedy, keď je 
priemer tumoru v rozpätí 2 až 5 cm a karcinóm sa nerozšíril do iných častí tela. 

Liečba liekom Oncept IL-2 sa má začať deň pred rádioterapiou a ideálne v priebehu jedného mesiaca 
od chirurgického odstránenia tumoru. Liečebná schéma pozostáva zo šiestich dávok 1 ml, pričom prvé 
štyri dávky sa podávajú s odstupom jedného týždňa a posledné dve dávky s odstupom dvoch týždňov. 
Každá dávka je rozdelená na päť injekcií (každá s objemom približne 0,2 ml), ktoré sa podávajú pod 
kožu v okolí miesta chirurgicky odstráneného tumoru. 

Akým spôsobom liek Oncept IL-2 účinkuje? 

Liek Oncept IL-2 je imunomodulačná látka, čo znamená, že ovplyvňuje činnosť imunitného systému 
(prirodzenej obrany tela). Účinná látka lieku Oncept IL-2 je „nosič“ canarypox vírus, ktorý obsahuje 
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gén na tvorbu proteínu nazývaného felínny interleukín-2 (IL-2). IL-2 pôsobí tak, že stimuluje niektoré 
špecializované bunky imunitného systému k tomu, aby napádali rakovinové bunky. Predpokladá sa, že 
to rakovinové bunky usmrtí. 

Vírus umožňuje dlhodobú tvorbu IL-2 v malých množstvách v mieste podania injekcie. Canarypox 
vírusy sa u mačiek ani iných cicavcov nešíria ani nerozmnožujú. Liek Oncept IL-2 sa vyrába metódou 
nazývanou technológia rekombinantnej DNA: obsahuje vírusy, do ktorých bol pridaný gén (DNA), ktorý 
im umožňuje tvoriť IL-2. 

Akým spôsobom bol liek Oncept IL-2 skúmaný? 

Liek Oncept IL-2 bol skúmaný v dvoch terénnych štúdiách zahŕňajúcich 71 mačiek, u ktorých sa 
samovoľne vyvinul fibrosarkóm, ktorý sa nerozšíril do iných častí tela. V týchto dvoch štúdiách sa 
porovnávalo celkovo 48 mačiek liečených liekom Oncept IL-2 s kontrolnou skupinou 23 mačiek, ktoré 
podstúpili len operáciu a rádioterapiu. Hlavnou mierou účinnosti bola doba do opätovného objavenia sa 
alebo rozšírenia tumorov (relaps). 

Aký prínos preukázal liek Oncept IL-2 v týchto štúdiách? 

Štúdie preukázali, že u mačiek liečených liekom Oncept IL-2 trvalo dlhšie, kým sa tumory opätovne 
objavili (viac než 730 dní na základe strednej hodnoty rozsahu), v porovnaní s kontrolnou skupinou 
mačiek (287 dní). Liek Oncept IL-2 znížil riziko relapsu v období od šiestich mesiacov od začiatku liečby 
o približne 56 % po jednom roku a 65 % po dvoch rokoch. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Oncept IL-2? 

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri liečbe liekom Oncept IL-2, sú krátkodobá apatia (slabá 
vnímavosť) a hypertermia (zvýšená telesná teplota nad 39,5 °C v porovnaní s normálnou hodnotou 38 
– 38,5 °C). 

Môže sa vyskytnúť stredne závažná reakcia v mieste podania injekcie, ktorá zahŕňa príznaky bolesti pri 
dotyku, opuch a svrbenie. Zvyčajne spontánne zmizne v priebehu jedného týždňa. 

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

Ak si náhodne podáte injekciu s liekom, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú 
informáciu pre používateľov alebo štítok lekárovi. 

Prečo bol liek Oncept IL-2 povolený? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínos lieku Oncept IL-2 je 
v prípade schválenej indikácie väčší než riziko spojené s jeho používaním, a odporučil udeliť povolenie 
na uvedenie lieku Oncept IL-2 na trh. Pomer prínosu a rizika je uvedený v časti Vedecká rozprava tejto 
správy EPAR. 

Ďalšie informácie o lieku Oncept IL-2: 

Dňa 3. mája 2013 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Oncept IL-2 na trh platné 
v celej Európskej únii (EÚ). Informácie o predpisovaní tohto lieku sú uvedené na štítku alebo 
vonkajšom obale lieku. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: marec 2013 
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