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Solensia (frunevetmab) 
Ħarsa ġenerali lejn Solensia u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

Xʼinhu Solensia u għal xiex jintuża? 

Solensia huwa prodott mediċinali veterinarju, li fih is-sustanza attiva frunevetmab. Jintużafil-qtates 
biex itaffi l-uġigħ assoċjat ma’ osteoartrite. 

Għal aktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Kif jintuża Solensia? 

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. 

Solensia hija soluzzjoni għal injezzjoni għall-qtates. Jingħata taħt il-ġilda; id-doża rakkomandata hija 1 
sa 2.8 mg/kg piż tal-ġisem, darba fix-xahar. 

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Solensia, aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-veterinarju 
jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Solensia? 

Is-sustanza attiva f’Solensia hija frunevetmab, antikorp monoklonali felinizzat (tip ta’ proteina speċifika 
għall-qtates) imfassla biex tagħraf u teħel ma’ proteina msejħa fattur ta’ tkabbir tan-nervituri (NGF), li 
hija involuta fir-regolamentazzjoni tal-uġigħ. Meta l-frunevetmab teħel mal-NGF, hija tipprevjeni l-NGF 
magħqud milli jeħel mar-riċetturi tiegħu fuq iċ-ċelloli tan-nervituri fejn tirregola s-sinjalazzjoni tal-
uġigħ. B’dan il-mod, tgħin ittaffi l-uġigħ assoċjat ma’ osteoartrite. 

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

Solensia ġie investigat fi tliet studji fuq il-post, studju ewlieni u żewġ studji esploratorji. L-istudji kollha 
saru fi kliniċi veterinarji fl-Istati Uniti tal-Amerka. 

Il-prova pivotali fuq il-post kienet tinkludi 275 qattus li kienu altrimenti b’saħħithom b’sinjali kliniċi ta’ 
osteoartrite f’mill-inqas żewġ ġogi jew segmenti spinali, li wrew uġigħ. Il-qtates irċevew jew id-doża 
rakkomandata (1 sa 2.8 mg/kg piż tal-ġisem) ta’ Solensia jew plaċebo (kura finta) darba fix-xahar għal 
tliet xhur. 
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Il-kejl ewlieni tas-suċċess tal-kura kien punteġġ tal-uġigħ (fuq skala ta’ 3 sa 15) ivvalutat mis-sidien, 
bl-użu ta’ skala standard ta’ klassifikazzjoni magħrufa bħala Kejl għal Riżultat Speċifiku għall-Klijent 
(CSOM). CSOM jikklassifika reazzjoni tal-qattus għall-kura tal-uġigħ billi jħares lejn l-attività fiżika, is-
soċjalibilità u l-kwalità tal-ħajja tal-qattus. 

Madwar 76 % tal-qtates li rċevew frunevetmab kellhom kura b’suċċess (definita bħala tnaqqis ta’ mill-
inqas 2 punti fil-punteġġ CSOM totali u ebda żieda fil-punteġġ individwali). Dan jitqabbel ma’ 65 % tal-
qtates li kienu qed jieħdu plaċebo. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Solensia? 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Solensia (li jistgħu jaffettwaw sa annimal 1 minn kull 10) huma 
reazzjonijiet fil-ġilda (ħakk, infjammazzjoni tal-ġilda u telf ta’ xagħar). 

Solensia ma għandux jintuża fi qtates taħt l-eta’ ta’ sena jew li jiżnu inqas minn 2.5 kg. Lanqas 
m’għandu jintuża għall-qtates maħsuba għat-tgħammir jew għall-qtates li jkunu tqal jew qed ireddgħu 
l-frieħ. Għal-lista sħiħa tar-restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni dwar is-
sigurtà għal Solensia, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-
qasam tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. 

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, inkluż anafilassi, jistgħu potenzjalment iseħħu fil-każ ta’ 
awtoinjezzjoni aċċidentali. Awtoamministrazzjoni ripetuta b’mod aċċidentali tista’ żżid ir-riskju ta’ 
reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva. Nisa tqal, nisa li qed jippruvaw joħorġu tqal, u nisa li qed 
ireddgħu għandhom joqogħdu attenti ħafna biex jevitaw li jinjettaw lilhom infushom b’mod aċċidentali. 
F’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri l-
fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. 

Għaliex Solensia ġie awtorizzat fl-UE? 

L-istudju ewlieni wera li Solensia kien effettiv fit-tnaqqis tal-uġigħ fil-qtates b’osteoartrite, u l-effetti 
sekondarji huma maniġġabbli. L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għaldaqstant iddeċidiet li l-benefiċċji 
ta’ Solensia huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Solensia 

Solensia ngħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fis-17 ta’ Frar 2021. 

Aktar informazzjoni dwar Solensia tinstab fis-sit web tal-Aġenzija: 
https://ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Solensia. 

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’04-2021. 
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