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Rezumat EPAR destinat publicului 

Cerenia 
Maropitant 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR). Scopul 
documentului este să explice modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru 
medicamente de uz veterinar (CVMP), în baza documentației furnizate, a condus la recomandările 
privind condițiile de utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuție directă cu medicul veterinar. Dacă aveți nevoie de 
informații suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 
adresați-vă medicului veterinar. Dacă doriți informații suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiți 
Dezbaterea științifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Cerenia? 

Cerenia este un medicament care conține substanța activă maropitant. Este disponibil sub formă de 
comprimate (16, 24, 60 și 160 mg) pentru câini și sub formă de soluție injectabilă (10 mg/ml) care se 
administrează subcutanat și intravenos pentru câini și pisici. 

Pentru ce se utilizează Cerenia? 

Cerenia se utilizează pentru tratarea vărsăturilor la câini și pisici (soluția injectabilă) sau pentru 
prevenirea vărsăturilor la câini (comprimatele), în asociere cu alte măsuri de susținere. La câini, 
comprimatele se pot utiliza pentru prevenirea vărsăturilor cauzate de răul de mașină. La pisici, soluția 
injectabilă se utilizează pentru prevenirea vărsăturilor și reducerea stării de greață, dar nu este 
potrivită pentru starea de greață cauzată de răul de mașină. 

Cerenia soluție injectabilă se utilizează la câini atât pentru a preveni starea de greață și vărsăturile 
înainte și după o intervenție chirurgicală, cât și pentru a grăbi recuperarea din anestezia generală, 
după administrarea de morfină. Cerenia se utilizează pentru prevenirea (comprimatele și soluția 
injectabilă) și tratarea (soluția injectabilă) stării de greață cauzate de chimioterapie la câini. 

Cerenia soluție injectabilă se administrează la câini și pisici o dată pe zi, subcutanat sau intravenos 
(1 mg pe kg de greutate corporală) timp de până la cinci zile. Cerenia comprimate se administrează la 
câini, în doză de 2 mg maropitant pe kg de greutate corporală o dată pe zi, pentru prevenirea sau 
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tratarea vărsăturilor, timp de până la 14 zile. Cerenia comprimate se administrează la câini în doză de 
8 mg maropitant pe kg de greutate corporală o dată pe zi, pentru prevenirea vărsăturilor cauzate de 
răul de mașină, timp de maximum două zile consecutive. 

Cum acționează Cerenia? 

Cerenia blochează receptorii neurochininici 1 (NK1), care se găsesc pe suprafața anumitor celule în 
zona creierului care controlează starea de greață și vărsăturile și care sunt activați prin legarea de o 
substanță chimică din organism numită „substanța P”. Prin împiedicarea legării substanței P de acești 
receptori, Cerenia previne activarea lor și reduce astfel starea de greață și vărsăturile. 

Cum a fost studiat Cerenia? 

Un număr mare de studii despre Cerenia a fost realizat fie pe câini și pisici de laborator, fie pe animale 
tratate în cabinete veterinare din diferite țări din Europa și din SUA. Au fost efectuate studii de 
bioechivalență atât la câini, cât și la pisici pentru a compara cele două moduri de administrare a 
injecției, și anume subcutanat și intravenos. 

Câini: 
Pentru prevenirea vărsăturilor, Cerenia a fost studiat la câini, care au primit fie Cerenia, fie placebo (un 
comprimat inactiv sau o injecție inactivă) înainte de a li se administra o altă substanță despre care se 
știe că produce vărsături (cum ar fi anumite medicamente împotriva cancerului). Pentru tratarea 
vărsăturilor, efectul Cerenia (sau placebo) a fost observat la câinii bolnavi care aveau vărsături din 
diferite motive, cum ar fi din cauza unei infecții gastrointestinale. Majoritatea acestor câini au primit, de 
asemenea, tratament suplimentar. Câinii au fost tratați cu 1 mg/kg (injecție subcutanată) sau 2 mg/kg 
(comprimat) o dată pe zi, timp de cel mult cinci zile. 

Pentru a studia efectul Cerenia în cazul răului de mașină, câinii predispuși la vărsături în timpul 
călătoriei au fost transportați cu mașina o perioadă de timp cuprinsă între câteva ore și cel mult două 
zile consecutive. Animalele au primit fie Cerenia comprimate în doză de 8 mg/kg de greutate corporală, 
fie placebo timp de până la două zile consecutive. 

Un studiu ulterior care a implicat câini a urmărit prevenirea stării de greață și a vărsăturilor înainte și 
după intervenția chirurgicală. Câinii au primit fie Cerenia soluție injectabilă, fie placebo, cu 45 de minute 
înainte de administrarea morfinei destinate sedării și ameliorării durerii înainte de anestezie. Indicatorii 
eficacității au fost dovezile de spasme de vomă, vărsăturile, intensitatea stării de greață și 
îmbunătățirea vitezei de recuperare prin măsurarea, de exemplu, a timpului necesar până la ridicarea 
animalului în poziția șezut sau în picioare. 

Pisici: 
Pentru prevenirea vărsăturilor, Cerenia a fost studiat la pisici, care au primit fie Cerenia, fie placebo 
înainte de a li se administra o altă substanță despre care se știe că produce vărsături. Pentru tratarea 
vărsăturilor, efectul Cerenia în comparație cu placebo a fost observat la pisicile bolnave care aveau 
vărsături din diferite motive. Pisicile au fost tratate cu 1 mg/kg (injecție subcutanată) o dată pe zi, 
timp de cel mult cinci zile. 

Ce beneficii a prezentat Cerenia pe parcursul studiilor? 

Studiile de bioechivalență au arătat că administrarea subcutanată a injecției a produs aceleași niveluri 
de maropitant în organism ca administrarea sa intravenoasă. 



 
 
Cerenia  
EMEA/CVMP/254129/2006 Pagina 3/4 
 

Rezultatele studiilor au arătat că Cerenia a fost mai eficace decât placebo: au fost observate mai 
puține vărsături la câinii și pisicile care au primit medicamentul decât la cele care au primit placebo, 
atât în cazul tratării, cât și în cel al prevenirii vărsăturilor. La câini, tratamentul vărsăturilor trebuie 
început cu o injecție, deoarece animalele ar putea elimina comprimatul întreg odată cu vărsăturile. În 
timpul tratamentului de întreținere, proprietarul animalului poate să administreze comprimatele la 
câini. La pisici, tratamentul vărsăturilor se face doar cu injecții. De asemenea, tratamentul vărsăturilor 
trebuie să se facă doar în asociere cu alte măsuri de susținere sau tratamente veterinare în timp ce se 
tratează cauza principală a vărsăturilor. 

În studiul care a urmărit efectul Cerenia înainte și după intervenția chirurgicală, Cerenia a fost eficace 
în prevenirea vărsăturilor asociate cu utilizarea morfinei. Numai unul din cei 16 câini cărora li s-a 
administrat Cerenia a vomitat după ce a primit morfină, în timp ce 14 din cei 15 câini cărora li s-a 
administrat placebo au vomitat, iar din acest grup, nouă câini au vomitat de mai multe ori. 

Care sunt riscurile asociate cu Cerenia? 

Cerenia a fost în general bine tolerat. 

Un efect secundar frecvent al comprimatelor administrate la câini în doze mari de 8 mg/kg (pentru răul 
de mașină) a fost accesul de vărsături dinainte de începerea călătoriei cu mașina. Întrucât acest efect 
secundar a fost observat mai ales la câinii care au primit medicamentul pe stomacul gol, se recomandă 
să li se dea animalelor o masă ușoară sau o gustare cu câtva timp înainte de a li se da comprimatele. 
Alte efecte secundare raportate au fost nivelul scăzut de activitate și oboseala. 

Un efect secundar foarte frecvent la pisici a fost durerea în momentul administrării subcutanate a 
injecției, iar aceasta se poate reduce prin injectarea produsului refrigerat. 

Substanța activă din Cerenia, maropitantul, este descompusă în ficat și de aceea se recomandă să fie 
utilizată cu precauție la animalele cu boală hepatică. Întrucât maropitantul poate afecta activitatea 
cardiacă, Cerenia trebuie utilizat cu precauție la animalele cu anumite afecțiuni cardiace. 

Întrucât Cerenia nu a fost studiat la animale (câini sau pisici) foarte tinere sau la cățele sau pisici 
gestante sau care alăptează, trebuie să discutați cu medicul veterinar despre utilizarea Cerenia la 
aceste animale. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Manipularea Cerenia nu prezintă un risc deosebit pentru oameni. Cu toate acestea, maropitantul poate 
produce iritații oculare de scurtă durată, iar în cazul expunerii accidentale a ochilor, trebuie să clătiți 
ochii cu apă din abundență și să solicitați îngrijiri medicale. În caz de ingestie sau de autoinjectare 
accidentală, trebuie solicitat imediat sfatul medicului și prospectul produsului sau eticheta trebuie 
prezentată acestuia. 

Întrucât injecția este dureroasă la pisici, animalul va trebui imobilizat atunci când se administrează 
tratamentul. 

De ce a fost aprobat Cerenia? 

CVMP a concluzionat că beneficiile Cerenia sunt mai mari decât riscurile asociate și a recomandat 
acordarea autorizației de introducere pe piață pentru acest produs. Raportul beneficiu-risc poate fi 
găsit în modulul Dezbatere științifică din prezentul EPAR. 
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Alte informații despre Cerenia: 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Cerenia, valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, la 29.9.2006. Informațiile privind modul de eliberare a acestui produs pot fi 
găsite pe etichetă/ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în aprilie 2015. 


	Ce este Cerenia?
	Pentru ce se utilizează Cerenia?
	Cum acționează Cerenia?
	Cum a fost studiat Cerenia?
	Ce beneficii a prezentat Cerenia pe parcursul studiilor?
	Care sunt riscurile asociate cu Cerenia?
	Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează medicamentul sau intră în contact cu animalul?
	De ce a fost aprobat Cerenia?
	Alte informații despre Cerenia:

