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Solensia (frunevetmabi) 
Yleisiä tietoja Solensiasta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Solensia on ja mihin sitä käytetään? 

Solensia on eläinlääke, jonka vaikuttava aine on frunevetmabi. Sitä annetaan kissoille nivelrikosta 
johtuvan kivun lievittämiseen. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Solensiaa käytetään? 

Lääke on reseptivalmiste. 

Solensia on kissoille tarkoitettu injektioneste, joka annetaan ihon alle. Suositusannos on 1–2,8 mg/kg 
kehon painokiloa kohti kerran kuukaudessa. 

Solensian käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Solensia vaikuttaa? 

Solensian vaikuttava aine frunevetmabi on kissaa varten muunnettu monoklonaalinen vasta-aine 
(kissan erityinen proteiinin tyyppi), joka on kehitetty tunnistamaan tietty proteiini, kivun säätelyyn 
osallistuva hermokasvutekijä (nerve growth factor, NGF), ja kiinnittymään siihen. Kun frunevetmabi 
sitoutuu NGF:ään, se estää NGF:ää kiinnittämästä reseptoreitaan hermosoluihin, joissa se säätelisi 
kipusignaaleja. Näin se auttaa lievittämään nivelrikosta johtuvaa kipua. 

Mitä hyötyä Solensiasta on havaittu tutkimuksissa? 

Solensiaa tutkittiin kolmessa kenttätutkimuksessa, joista yksi oli päätutkimus ja kaksi kokeellisia 
tutkimuksia. Kaikki tutkimukset tehtiin eläinlääkäreiden vastaanotoilla Yhdysvalloissa. 

Kentällä tehtyyn päätutkimukseen osallistui 275 muuten tervettä kissaa, joilla oli kliinisiä nivelrikon 
merkkejä vähintään kahdessa nivelessä tai selkärangan segmentissä, mikä ilmeni kipuna. Kissat saivat 
joko suositusannoksen (1−2,8 mg kehon painokiloa kohti) Solensiaa tai lumelääkettä kerran 
kuukaudessa kolmen kuukauden ajan. 
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Hoidon onnistumisen pääasiallisena mittana olivat omistajien arviointiin perustuvat kipupisteet 
(asteikolla 3–15) CSOM-vakioarviointiasteikon (Client-Specific Outcome Measures) mukaan. Kissan 
vastetta kivunlievitykseen arvioidaan CSOM-asteikolla tarkastelemalla kissan fyysistä toimintaa, 
seurallisuutta ja elämänlaatua. 

Noin 76 prosentilla frunevetmabia saaneista kissoista hoito tehosi. Tämä tarkoittaa vähintään 2 pisteen 
vähenemää CSOM-asteikon kokonaispistemäärässä ilman nousua missään yksittäisessä tuloksessa. 
Vastaava osuus lumelääkettä saaneista kissoista oli 65 prosenttia. 

Mitä riskejä Solensiaan liittyy? 

Solensian yleisimmät haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään 1 eläimellä 10:stä) ovat ihoreaktiot 
(kutina, ihotulehdus ja karvanlähtö). 

Solensiaa ei saa antaa alle 1-vuotiaille tai alle 2,5 kiloa painaville kissoille. Sitä ei myöskään saa antaa 
siitoskissoille tai tiineille tai imettäville kissoille. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Solensiaa koskevaa turvallisuustietoa, 
mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai hoitajien noudatettaviksi 
tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Ihmiselle voi aiheutua yliherkkyysreaktioita, muun muassa anafylaksiaa, mikäli valmistetta injisoidaan 
vahingossa ihmiseen. Toistuva vahinkoaltistuminen voi lisätä yliherkkyysreaktioiden riskiä. Raskaana 
olevien, raskautta suunnittelevien ja imettävien naisten on noudatettava erityistä huolellisuutta 
vahinkoinjektion välttämiseksi. Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on 
hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jolle on näytettävä pakkausseloste tai myyntipakkaus. 

Miksi Solensia on hyväksytty EU:ssa? 

Päätutkimus osoitti, että Solensia lievitti tehokkaasti nivelrikosta johtuvaa kipua kissoilla ja että sen 
haittavaikutukset ovat hallittavissa. Euroopan lääkevirasto katsoi, että Solensiasta saatava hyöty on 
sen riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Solensiasta 

Solensia sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 17. helmikuuta 2021. 

Lisää tietoa Solensiasta on viraston verkkosivustolla osoitteessa 
https://ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Solensia. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 04-2021. 
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