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Solensia (frunevetmab) 
Pregled zdravila Solensia in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Solensia in za kaj se uporablja? 

Solensia je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje učinkovino frunevetmab. Uporablja 
se pri mačkah za lajšanje bolečine zaradi osteoartritisa. 

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako se zdravilo Solensia uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 

Zdravilo Solensia je raztopina za injiciranje za mačke. Daje se subkutano (pod kožo); priporočeni 
odmerek je od 1 do 2,8 mg/kg telesne mase enkrat na mesec. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Solensia glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Solensia deluje? 

Učinkovina v zdravilu Solensia je frunevetmab, mačje monoklonsko protitelo (vrsta beljakovine, 
specifične za mačke), ki je bilo zasnovano tako, da prepozna beljakovino, ki se imenuje živčni rastni 
dejavnik (NGF) in je vključena v uravnavanje bolečine, in se nanjo veže. Ko se frunevetmab veže na 
živčni rastni dejavnik, vezanemu živčnemu rastnemu dejavniku prepreči pritrditev na receptorje na 
živčnih celicah, v katerih uravnava prenos bolečinskih signalov. Tako pomaga lajšati bolečino zaradi 
osteoartritisa. 

Kakšne koristi je zdravilo Solensia izkazalo v študijah? 

Zdravilo Solensia so proučevali v treh terenskih študijah, eni glavni in dveh raziskovalnih. Vse študije 
so bile opravljene v veterinarskih ambulantah v ZDA. 

V ključno terensko študijo je bilo vključenih 275 sicer zdravih mačk s kliničnimi znaki osteoartritisa na 
vsaj dveh sklepih ali segmentih hrbtenice, ki so kazale bolečino. Mačke so prejemale priporočeni 
odmerek (od 1 do 2,8 mg/kg telesne mase) zdravila Solensia ali placebo (zdravilo brez učinkovine) 
enkrat na mesec v obdobju treh mesecev. 
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Glavno merilo uspešnosti zdravljenja je bil rezultat bolečine (na lestvici od 3 do 15), kot so ga ocenili 
lastniki s standardno ocenjevalno lestvico, znano kot ocena po CSOM (Client-Specific Outcome 
Measures). CSOM je ocena odziva mačke na protibolečinsko zdravljenje z ugotavljanjem mačkine 
telesne aktivnosti, družabnosti in kakovosti življenja. 

Zdravljenje je bilo uspešno (opredeljeno kot zmanjšanje za vsaj 2 točki po skupnem rezultatu CSOM in 
brez zvišanja katerega od posameznih rezultatov) pri približno 76 % mačk, ki so prejemale 
frunevetmab. Ta delež je pri mačkah, ki so prejemale placebo, znašal 65 %. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Solensia? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Solensia (ki lahko prizadenejo največ 1 žival od 10) so kožne 
reakcije (srbenje, vnetje kože in izguba dlak). 

Zdravila Solensia ne smete uporabljati pri mačkah, mlajših od enega leta ali s telesno maso, nižjo od 
2,5 kg. Prav tako ni namenjeno za mačke, namenjene za vzrejo, ali mačke, ki so breje ali dojijo 
mladiče. Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti zdravila Solensia in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene 
informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in 
lastniki ali skrbniki živali. 

V primeru nenamernega samoinjiciranja bi lahko prišlo do preobčutljivostnih reakcij, vključno z 
anafilaksijo. Ponavljajoča se nenamerna samoaplikacija lahko poveča tveganje za preobčutljivostne 
reakcije. Nosečnice, ženske, ki skušajo zanositi, in doječe matere morajo biti izjemno previdne, da se 
izognejo nenamernemu samoinjiciranju. V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite 
zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo ali nalepko. 

Zakaj je zdravilo Solensia odobreno v EU? 

Glavna študija je pokazala, da je zdravilo Solensia učinkovito pri zmanjševanju bolečine pri mačkah z 
osteoartritisom, neželeni učinki pa so obvladljivi. Evropska agencija za zdravila je zato odločila, da so 
koristi zdravila Solensia večje od z njim povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Solensia 

Zdravilo Solensia je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU, 17. februarja 2021. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Solensia so na voljo na spletni strani agencije: 
https://ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Solensia. 

Pregled je bil nazadnje posodobljen 04-2021. 
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