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Semintra (telmisartāns) 
Semintra pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Semintra un kāpēc tās lieto? 

Semintra ir veterinārās zāles, ko lieto, lai kaķiem mazinātu proteīnūriju (olbaltumvielu izdali urīnā) un 
ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu. Proteīnūrija var rasties kaķiem ar hronisku (ilgstošu) nieru 
slimību, kas ir plaši izplatīta vecākiem kaķiem un kam raksturīga pakāpeniska nieru darbības 
pasliktināšanās laika gaitā. Arī paaugstināts asinsspiediens ir ilglaicīga problēma novecojušiem kaķiem, 
un tas var rasties saistībā ar hronisku nieru slimību, hipertireozi (pārmērīgu vairogdziedzera aktivitāti) 
un citām slimībām. 

Kā lieto Semintra? 

Semintra ir pieejamas kā šķīdums iekšķīgai lietošanai (caur muti), un tās var iegādāties tikai pret 
veterināro recepti. Ir pieejami divi zāļu stiprumi: 4 mg/ml, lai mazinātu proteīnūriju, un 10 mg/ml, lai 
ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu. Kaķim dod zāles vienreiz dienā, ievadot mutē ar tam paredzētu 
graduētu šļirci. Ieteicamā deva proteīnūrijas mazināšanai ir 1 mg telmisartāna uz vienu kilogramu 
ķermeņa masas. Lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu, sākumdeva ir 2 mg telmisartāna uz vienu 
kilogramu ķermeņa masas. Pēc četrām nedēļām devu var samazināt kaķiem, kuriem sistoliskais 
asinsspiediens (SAS) ir zemāks par 140 mmHg. Mērķa SAS ir no 120 līdz 140 mmHg. 

Kā Semintra darbojas? 

Semintra aktīvā viela telmisartāns ir “angiotenzīna II receptoru antagonists”, kas nozīmē, ka tas 
organismā bloķē hormona angiotenzīna II darbību. Angiotenzīns II ir spēcīgs vazokonstriktors (viela, 
kas sašaurina asinsvadus). Bloķējot receptoru, pie kura angiotenzīns II parasti piesaistās, telmisartāns 
pārtrauc šā hormona darbību, ļaujot asinsvadiem paplašināties. Tas pazemina asinsspiedienu, tāpēc 
samazinās olbaltumvielu izdalīšanās daudzums, kas savukārt var palēnināt nieru slimības attīstību. 

Kādi Semintra ieguvumi atklāti pētījumos? 

Lauka pētījumā, iesaistot 224 kaķus ar hronisku nieru slimību, kuri pārsvarā bija vecāki par 11 gadiem, 
Semintra proteīnūriju mazināja tikpat efektīvi kā benazeprils, kas ir citas veterinārās zāles proteīnūrijas 
mazināšanai. Semintra samazināja olbaltumvielu izdalīšanos urīnā pirmo septiņu dienu laikā pēc 
ārstēšanas sākuma. 
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Otrā lauka pētījumā, kurā bija iesaistīti 294 kaķi ar hipertensiju, kuru vidējais vecums bija 13 gadi, 
194 kaķiem, kuriem 28 dienas deva Semintra vienreiz dienā, 28. dienā SAS bija pazeminājies par 
25 mmHg, salīdzinot ar samazinājumu par 11 mmHg 100 kaķiem, kuri saņēma placebo (zāļu 
imitāciju). Pēc 28 dienām ar Semintra ārstētos kaķus turpināja ārstēt vēl 92 dienas, un šiem kaķiem 
visā četru mēnešu pētījuma periodā SAS bija pazeminājies par vairāk nekā 20 mmHg. 

Kāds risks pastāv, lietojot Semintra? 

Visbiežākās Semintra blakusparādības ir viegla un īslaicīga vemšana un caureja (kas var rasties līdz 
1 no 10 kaķiem, kurus ārstē ar 10 mg/ml stipruma šķīdumu). 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Semintra, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Semintra nedrīkst lietot kaķenēm grūsnības vai laktācijas laikā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Nejaušas Semintra norīšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. Personai, kura ievada Semintra, jāizvairās no zāļu iekļūšanas 
acīs. Ja zāles nonāk saskarē ar acīm, tās jāskalo ar ūdeni. Pēc šo zāļu ievadīšanas vienmēr ir jāmazgā 
rokas. Grūtniecēm jāievēro īpaša piesardzība, lai izvairītos no saskares ar šīm zālēm. Cilvēkiem, 
kuriem ir paaugstināta jutība pret telmisartānu vai citiem angiotenzīna II receptoru antagonistiem, 
jāizvairās no saskares ar Semintra. 

Kāpēc Semintra tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Semintra, pārsniedz šo zāļu radīto risku un šīs 
zāles var tikt reģistrētas lietošanai ES. 

Cita informācija par Semintra 

Semintra 2013. gada 13. februārī tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Semintra ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada martā. 
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