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Solensia (frunevetmabas) 
Solensia apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas Europos Sąjungoje (ES) 

Kas yra Solensia ir kam jis naudojamas? 

Solensia – tai veterinarinis vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos frunevetmabo. Jis 
skiriamas katėms su osteoartritu susijusiam skausmui sumažinti. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje. 

Kaip naudoti Solensia? 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Solensia yra katėms skirtas injekcinis tirpalas. Vaistas švirkščiamas po oda; rekomenduojama dozė yra 
1–2,8 mg/kg kūno svorio, vieną kartą per mėnesį. 

Daugiau informacijos apie Solensia naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Solensia? 

Veiklioji Solensia medžiaga frunevetmabas yra katėms skirtas monokloninis antikūnas (katėms skirtas 
baltymas), kuris atpažįsta baltymą – nervų augimo faktorių (NAF), padedantį reguliuoti skausmą, ir 
prie jo prisijungia. Susijungęs su NAF frunevetmabas neleidžia jam prisijungti prie jo nervų ląstelių 
receptorių, kur reguliuojami skausmo signalai. Taip jis padeda slopinti su osteoartritu susijusį skausmą. 

Kokia Solensia nauda nustatyta tyrimuose? 

Solensia buvo tiriamas trijuose lauko tyrimuose – viename pagrindiniame ir dviejuose 
žvalgomuosiuose. Visi tyrimai buvo atlikti JAV veterinarijos gydyklose. 

Pagrindiniame lauko tyrime tirtos 275 kliniškai sveikos katės, kurioms nustatyta skausmingų bent 
dviejų sąnarių arba stuburo segmentų klinikinių osteoartrito požymių. Katėms tris mėnesius kartą per 
mėnesį buvo skiriama rekomenduojama Solensia dozė (1–2,8 mg/kg kūno svorio) arba placebas 
(netikras vaistas). 
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Pagrindinis gydymo sėkmės rodiklis buvo skausmo vertinimo balas (pagal skalę nuo 3 iki 15). Skausmą 
vertino savininkai naudodami standartinę vertinimo skalę (angl. Client-Specific Outcome Measures 
(CSOM)). Pagal šią skalę vertinama, kaip katė reaguoja į skausmą malšinančius vaistus, žiūrint į katės 
fizinį aktyvumą, bendravimą ir gyvenimo kokybę. 

Gydymas buvo sėkmingas maždaug 76 proc. frunevetmabu gydomų kačių (skausmo vertinimas pagal 
CSOM skalę sumažėjo bent 2 balais ir nė vienas iš atskirų rezultatų nepadidėjo). Kačių, kurioms skirtas 
placebas, vertinimas buvo 65 proc. 

Kokia rizika siejama Solensia naudojimu? 

Dažniausi Solensia šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti ne daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra odos 
reakcijos (niežulys, odos uždegimas ir plaukų slinkimas). 

Solensia negalima skirti jaunesnėms nei 1 metų arba mažiau nei 2,5 kg sveriančioms katėms. Vaistas 
taip pat nėra skirtas veisiamoms ar vaikingoms katėms ir nenaudojamas laktacijos metu. Išsamus visų 
apribojimų sąrašas pateiktas informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Į Solensia veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip 
pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų 
savininkai arba laikytojai. 

Atsitiktinai susišvirkštus vaisto gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant anafilaksiją. 
Pakartotinai susišvirkštus vaisto gali padidėti padidėjusio jautrumo reakcijų rizika. Nėščios, pastoti 
norinčios moterys ir žindyvės turi ypač saugotis, kad netyčia jo neįsišvirkštų. Atsitiktinai susišvirkštus, 
reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę. 

Kodėl Solensia buvo patvirtintas ES? 

Pagrindinis tyrimas parodė, kad Solensia padeda sumažinti osteoartritu sergančių kačių skausmą, o jo 
sukeliamus šalutinius reiškinius galima kontroliuoti. Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Solensia 
nauda yra didesnė už jo keliamą riziką ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Solensia 

Visoje ES galiojantis Solensia registracijos pažymėjimas suteiktas 2021 m. vasario 17 d. 

Daugiau informacijos apie Solensia rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
https://ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Solensia. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2021-04. 
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