
 
 

 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

An agency of the European Union     

Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact 
 

 
© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/159853/2016 
EMEA/V/C/003865 

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Letifend 
tilqima kontra leishmaniasis tal-klieb (proteina rikombinanti) 

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Letifend. Dan 
jispjega kif l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni 
tagħha fl-Unjoni Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi 
konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Letifend. 

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Letifend, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu 
ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar 
tagħhom. 

X’inhu Letifend u għal xiex jintuża? 

Letifend huwa tilqima veterinarja użata fil-klieb sabiex tħarishom kontra leishmaniasis minħabba l-
parassita Leishmania infantum. Il-parassit huwa komuni f'pajjiżi li jmissu mal-Baħar Mediterran u 
jiġi trażmess mill-gdim tas-sand flies. Il-klieb li ġew infettati jistgħu ma jurux sinjali ta' infezzjoni, 
iżda xi wħud għandhom marda attiva b'sintomi bħad-deni, telf tal-pil u l-piz, u selħiet fil-ġilda. Il-
klieb infettati jistgħu jgħinu fil-firxa tal-marda fil-bnedmin. 

Letifend fih is-sustanza attiva proteina Q, li hija magħmula minn biċċiet differenti ta' proteini minn 
Leishmania infantum. 

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif. 

Kif jintuża Letfiend? 

Letfiend huwa disponibbli bħala trab imnixxef bil-friża (lyophilisate) u solvent li huma magħmulin 
f’sospensjoni għal injezzjoni, u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. 

Qabel it-tilqima, il-klieb għandhom jiġu ttestjati għal infezzjoni ta' Leishmania. Annimali mhux 
infettati biss għandhom jitlaqqmu. 

It-tilqima hija mogħtija lil klieb li għandhom minn 6 xhur bħala injezzjoni waħda taħt il-ġilda. 
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Għandha tingħata injezzjoni ‘buster’ waħda kull sena sabiex jinżamm l-effett tat-tilqima. Il-
protezzjoni tibda taħdem erba' ġimgħat wara l-għoti tal-aħħar tilqima u ddum sena. Għandhom 
jittieħdu miżuri sabiex jitnaqqas l-esponiment għas-sand flies fi klieb imlaqqma minħabba li t-tilqima 
ma tipprevjenix l-infezzjoni ta' Leishmania. 

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif. 

Kif jaħdem Letifend? 

Letifend huwa tilqima. It-tilqimiet jaħdmu billi "jgħallmu" lis-sistema immuni (id-difiżi naturali tal-
ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra l-mard. Meta Letifend jingħata lill-klieb is-sistema immunitarja 
tagħraf il-proteina ta' Leishmania bħala "barranija" u tagħmel difiżi kontriha. Jekk fil-futur l-annimali 
jkunu esposti għall-parassita, is-sistema immuni tkun kapaċi tirreaġixxi aktar malajr. Dan jgħin fil-
protezzjoni kontra l-marda. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Letifend li ħarġu mill-istudji? 

Fi studju prattiċi fi Franza u Spanja, 275 kelb tlaqqmu b'Letifend u 274 kelb irċevew plaċebo (tilqima 
finta). Il-klieb kienu esposti għal infezzjoni naturali b'Leishmania infantum. Fuq perjodu ta' sentejn 
kien hemm 8 każijiet ikkonfermati ta' leishmaniasis fil-grupp imlaqqam meta mqabbla ma' 19-il każ 
fil-grupp tal-plaċebo, fejn juri li Letifend kien effettiv fit-tnaqqis tal-okkorrenza tal-marda. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Letifend? 

L-aktar effett sekondarju komuni b'Letifend (li jista' jaffetwa aktar minn annimal 1 minn kull 10) 
huwa l-ħakk fis-sit tal-injezzjoni li jissolva fi żmien erba' sigħat. 

Għal-lista sħiħa ta' restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

Xejn. 

Għal xiex ġie approvat Letifend? 

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji 
ta' Letifend huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Letifend 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Letifend fl-
20.04.2016. 

L-EPAR sħiħ għal Letifend jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b'Letifend, is-
sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew 
jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi Frar 2016. 
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