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Sammanfattning av EPAR för allmänheten 

Oncept IL-2 
Felint interleukin-2 rekombinant canarypox-virus 

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar 
hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in 
och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas. 

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen 
eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i 
EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på. 

Vad är Oncept IL-2? 

Oncept IL-2 är ett veterinärmedicinskt läkemedel som innehåller den aktiva substansen felint 
interleukin-2 rekombinant canarypox-virus (vCP1338). Det finns som ett lyofilisat (frystorkat pulver) 
och en vätska (vatten för injektion) för beredning till en injektionsvätska, suspension. 

Vad används Oncept IL-2 för? 

Oncept IL-2 används för behandling av katter med fibrosarkom, en aggressiv tumörtyp som drabbar 
mjukdelarna. Det används i kombination med kirurgi och strålbehandling (radioterapi) för att minska 
risken för att tumören ska komma tillbaka och fördröja dess återkomst. Oncept IL-2 används när 
tumören har en storlek på mellan 2 och 5 cm i diameter och cancern inte har spridits till andra delar av 
kroppen. 

Behandling med Oncept IL-2 ska börja dagen före strålbehandlingen och helst inom en månad efter att 
tumören tagits bort kirurgiskt. En behandlingskur består av sex doser på 1 ml, där de fyra första ges 
med en veckas intervall och de sista två med två veckors intervall. Varje dos är uppdelad i fem 
injektioner (var och en på cirka 0,2 ml) som ges under huden runt platsen för den kirurgiskt 
avlägsnade tumören. 

 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20   
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu 
 

 
© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 



Hur verkar Oncept IL-2? 

Oncept-IL2 är ett immunmodulerande medel, vilket innebär att det påverkar immunsystemets aktivitet 
(kroppens naturliga försvar). Den aktiva substansen i Oncept IL-2 är ett ”bärarvirus” i form av 
canarypox-virus, som innehåller genen för att framställa proteinet felint interleukin-2 (IL-2). IL-2 
verkar genom att stimulera vissa specialiserade celler i immunsystemet att angripa cancerceller. Detta 
förväntas döda cancercellerna. 

Viruset gör att IL-2 framställs i små mängder och under en längre tid vid stället för injektionen. 
Canarypox-virusen sprids inte och förökas inte i katter eller däggdjur. Oncept-IL2 framställs genom en 
metod som kallas rekombinant DNA-teknikvilket innebär att det innehåller virus som har fått en gen 
(DNA) som gör att de kan framställa IL-2. 

Hur har Oncept IL-2:s effekt undersökts? 

Oncept IL-2 undersöktes i två fältstudier på 71 katter med spontant utvecklade fibrosarkom som inte 
hade spridits till andra delar av kroppen. I de två undersökningarna jämfördes sammanlagt 48 katter 
som behandlats med Oncept IL-2 med 23 kontrollkatter som just genomgått kirurgi och 
strålbehandling. Huvudmåttet på effekt var tiden fram tills tumörerna återkom eller spred sig (återfall). 

Vilken nytta har Oncept IL-2 visat vid studierna? 

Studierna visade att tumörerna tog längre tid att återkomma hos katter som behandlats med Oncept 
IL-2 (över 730 dagar baserat på intervallets mittvärde) jämfört med kontrollkatterna (287 dagar). 
Oncept IL-2 minskade risken för återfall inom perioden från sex månader efter behandlingens början 
med cirka 56 procent efter ett år och 65 procent efter två år. 

Vilka är riskerna med Oncept IL-2? 

Biverkningar som kan ses vid behandling med Oncept IL-2 är kortvarig apati (bristande respons) och 
hypertermi (förhöjd kroppstemperatur över 39,5 °C från normalvärdet på 38–38,5 °C). 

En måttlig reaktion vid injektionsstället kan uppstå med tecken på smärta när området berörs, samt 
svullnad och klåda. Detta försvinner vanligtvis spontant inom en vecka. 

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Vid oavsiktlig självinjektion av produkten ska läkare genast kontaktas och bipacksedeln eller etiketten 
visas upp. 

Varför har Oncept IL-2 godkänts? 

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Oncept IL-2 är större än 
riskerna för den godkända indikationen och rekommenderade att Oncept IL-2 ska godkännas för 
försäljning. Nytta/riskförhållandet behandlas i den vetenskapliga diskussionen i detta EPAR. 

Mer information om Oncept IL-2: 

Den 3 maj 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Oncept IL-2 
som gäller i hela Europeiska unionen. Information om denna produkts förskrivningsstatus finns på 
etiketten/ytterförpackningen. 

Denna sammanfattning aktualiserades senast mars 2013. 
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