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Solensia (frunewetmab) 
Przegląd wiedzy na temat leku Solensia i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Solensia i w jakim celu się go stosuje? 

Solensia to weterynaryjny produkt leczniczy zawierający frunewetmab jako substancję czynną. Lek 
stosuje się w celu łagodzenia bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów u kotów. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jak stosować lek Solensia? 

Lek wydawany z przepisu lekarza. 

Lek Solensia jest roztworem do wstrzykiwań dla kotów, który podaje się podskórnie. Zalecana dawka 
wynosi od 1 do 2,8 mg/kg masy ciała raz na miesiąc. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Solensia należy zapoznać się z ulotkę 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lek Solensia? 

Substancją czynna leku Solensia jest frunewetmab, felinizowane przeciwciało monoklonalne (rodzaj 
białka swoistego dla kotów), które zostało zaprojektowane w taki sposób, aby rozpoznawało białko 
zwane czynnikiem wzrostu nerwów (ang. nerve growth factor, NGF), które bierze udział w regulacji 
bólu. Frunewetmab wiąże się z NGF, i tym samym uniemożliwia związanemu NGF mu przyłączanie się 
do swoich receptorów na powierzchni komórek nerwowych, gdzie reguluje sygnały bólowe. W ten 
sposób lek pomaga złagodzić ból związany z zapaleniem stawów. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Solensia zaobserwowano w badaniach? 

Lek Solensia oceniano w trzech badaniach terenowych — w jednym badaniu głównym i dwóch 
badaniach poznawczych. Wszystkie badania zostały przeprowadzone w praktyce weterynaryjnej w 
Stanach Zjednoczonych. 

W głównym badaniu terenowym uczestniczyło 275 zdrowych kotów z objawami klinicznymi choroby 
zwyrodnieniowej, obejmującej co najmniej dwa odcinki stawów lub segmentów kręgosłupa, w których 
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występował ból. Koty otrzymywały zalecaną dawkę (od 1 do 2,8 mg/kg masy ciała) leku Solensia lub 
placebo (leczenia pozorowanego) raz w miesiącu przez trzy miesiące. 

Głównym kryterium oceny skuteczności leczenia był wynik w skali bólu (skala 3 do 15) oceniany przez 
właścicieli za pomocą standardowej skali oceny znanej jako CSOM (Client-Specific Outcome Measures). 
CSOM ocenia odpowiedź kota na leczenie bólu, na podstawie wyników aktywności fizycznych, 
towarzyskości oraz jakości życia. 

Skuteczne leczenie uzyskano u około 76% kotów, które otrzymały frunewetmab (zdefiniowane jako 
złagodzenie o co najmniej 2 punkty w całkowitej skali CSOM i brak wzrostu punktacji w żadnej 
poszczególnej skali). Dla porównania ten sam wynik uzyskano u 65% kotów przyjmujących placebo. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Solensia? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Solensia (mogące wystąpić u 1 
zwierzęcia na 10) to reakcje skórne (swędzenie, stan zapalny skóry i wypadanie sierści). 

Leku Solensia nie należy stosować u kotów w wieku poniżej 1 roku życia lub o masie ciała poniżej 2,5 
kg. Nie jest on także stosowny dla kotów przeznaczonych do hodowli i kotek w ciąży lub karmiących. 
Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących leku Solensia zawarto 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności dla personelu medycznego oraz 
właścicieli lub hodowców zwierząt. 

W razie przypadkowej samoiniekcji mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja. Ponowna 
samoiniekcja może zwiększyć ryzyko reakcji nadwrażliwości. Kobiety w ciąży, kobiety próbujące zajść 
w ciążę i kobiety karmiące piersią powinny zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć 
przypadkowego samowstrzyknięcia. W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Na jakiej podstawie lek Solensia jest dopuszczony do obrotu w UE? 

W badaniu głównym wykazano, że lek Solensia jest skuteczny w zmniejszaniu bólu u kotów z chorobą 
zwyrodnieniową stawów, a działania niepożądane są możliwe do kontrolowania. Europejska Agencja 
Leków uznała, że korzyści ze stosowania leku Solensia przewyższają ryzyko, i że lek może być 
dopuszczony do obrotu w UE 

Inne informacje dotyczące leku Solensia 

W dniu 17 lutego 2021 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Solensia, ważne w 
całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące leku Solensia znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
https://ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Solensia. 

Data ostatniej aktualizacji: 04.2021. 
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