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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Cardalis 
Benazepril hydrochloride / spironolactone 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В 
него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) 
оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва 
ветеринарномедицинският продукт. 

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се 
нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето 
животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за 
основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR). 

Какво представлява Cardalis? 

Cardalis е ветеринарномедицински продукт, който съдържа две активни субстанции, беназеприл 
хидрохлорид (benazepril hydrochloride) и спиронолактон (spironolactone). Предлага се под формата 
на таблетки за дъвчене (2,5 mg/20 mg, 5 mg/40 mg и 10 mg/80 mg). 

За какво се използва Cardalis? 

Cardalis се използва за лечение на кучета с конгестивна сърдечна недостатъчност. Това е вид 
сърдечно заболяване, при което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв в организма. 
Cardalis се използва за конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично увреждане 
на сърдечните клапи. 

Таблетките се дават на кучето веднъж дневно с храна в доза от 0,25 mg беназеприл хидрохлорид 
и 2 mg спиронолактон на килограм телесно тегло. Таблетките могат да се смесват с малко 
количество храна, предлагана на кучето точно преди основното хранене, или със самата храна. 

Как действа Cardalis? 

В бъбреците спиронолактон блокира действието на хормона алдостерон, който е отговорен за 
задържането на сол и вода в организма и има вредни ефекти върху сърдечносъдовата система. 
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Като блокира алдостерона, спиронолактон повишава елиминирането на сол и вода в урината. 
Това намалява общия обем на кръвта, като понижава усилието, необходимо на сърцето да 
изпомпва кръвта, и по този начин води до подобряване на неговата функция. Спиронолактон 
действа върху сърцето и кръвоносните съдове и по други пътища, въпреки че тези механизми все 
още не са напълно показани при кучета. 

Беназеприл е прекурсор – вещество, което в организма се превръща в беназеприлат. 
Беназеприлат е „инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE)“. АСЕ-инхибиторите 
намаляват производството на ангиотензин II, мощен вазоконстриктор (вещество, което свива 
кръвоносните съдове). Когато производството на ангиотензин II е намалено, кръвоносните съдове 
се отпускат и разширяват. Това позволява на кръвното налягане да се понижи, намалявайки 
претоварването на сърцето. 

Как е проучен Cardalis? 

Фирмата представя лабораторно проучване при кучета от породата бигъл, сравняващо лечение 
със спиронолактон и беназеприл като единични активни субстанции (в продуктите Prilactone и 
Fortekor, които вече са разрешени в ЕС) с лечение с Cardalis. Фирмата представя също 
резултатите от полеви проучвания с отделните активни субстанции, приемани като отделни 
таблетки, в които основната мярка за ефективност е броят на кучетата, умрели в резултат на 
сърдечни заболявания. Проведено е полево проучване при кучета, за да се покаже, че Cardalis 
таблетки се приемат добре и не е трудно да се прилагат. Основната мярка за ефективност е 
доброто спазване на лечението, което се определя като прием на най-малко 90% от таблетките. 
Проведено е и шестмесечно проучване на безопасността при кучета от породата бигъл с дози, до 
петкратно по-високи от препоръчителната доза. 

Какви ползи от Cardalis са установени в проучванията? 

При проведеното лабораторно проучване е показано, че Cardalis е биоеквивалентен на 
комбинирано лечение с продукти, съдържащи единични активни субстанции (лекарствата са 
биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активната субстанция в организма). 
Това позволява съществуващите данни от полевите проучвания на отделните активни субстанции 
да се прилагат за Cardalis. Тези проучвания показват повишена преживяемост при кучета, 
лекувани едновременно със спиронолактон и беназеприл, в сравнение с беназеприл 
самостоятелно. Полевото проучване показва, че Cardalis се приема доброволно и напълно в 92% 
от случаите, когато се прилага със или без храна, и около 86% от кучетата показват добро 
спазване на лечението. Проучването на безопасността показва, че Cardalis има добър профил на 
безопасност. 

Какви са рисковете, свързани с Cardalis? 

При некастрирани мъжки кучета, лекувани със спиронолактон, може да се наблюдава атрофия 
(загуба) на простатата (жлеза от мъжката репродуктивна система), която е обратима. 

При всички кучета преди започване на лечението трябва да бъдат проследени бъбречната 
функция и нивата на калий в кръвта. При кучета с намалена бъбречна функция редовното 
проследяване трябва да продължи, тъй като по време на лечението може да има повишен риск от 
хиперкалиемия (повишено ниво на калий в кръвта). Поради ефектa върху мъжките полови 
хормони Cardalis не трябва да се прилага на подрастващи кучета. Cardalis трябва да се прилага с 
повишено внимание при кучета с чернодробно увреждане, тъй като това може да промени пътя на 
метаболизиране (преработка) на спиронолактона в черния дроб. 
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Cardalis не трябва да се прилага при бременни или лактиращи (произвеждащи мляко) кучета, тъй 
като при проучвания на беназеприл при плъхове са наблюдавани токсични ефекти за плода. Не 
трябва да се прилага при кучета, които ще бъдат или са използвани за развъдни цели. Cardalis не 
трябва да се използва при кучета с болест на Адисон или хипоадренокортицизъм (болест, при 
която надбъбречната жлеза не произвежда достатъчно количество хормони), хиперкалиемия 
(повишени нива на калий в кръвта) или хипонатриемия (понижени нива на натрий в кръвта). Не 
трябва да се прилага при кучета, които са свръхчувствителни (алергични) към АСЕ-инхибитори 
или към някоя от съставките. Cardalis не трябва да се използва при случаи на стеноза на аортата 
или пулмоналната артерия (стеснение на аортата или на кръвоносни съдове на белите дробове), 
повлияваща изпомпването на кръв от сърцето. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или 
влиза в контакт с животното? 

След работа с таблетките трябва да се измиват ръцете. Хора с установена свръхчувствителност 
(алергия) към спиронолактон или беназеприл трябва да избягват контакт с Cardalis. Бременни 
жени трябва да работят с продукта много внимателно, за да се избягва инцидентно перорално 
попадане, тъй като е установено, че АСЕ-инхибиторите влияят на плода. При случайно поглъщане 
трябва незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за 
употреба или етикетът на продукта. 

Какви са основанията за одобряване на Cardalis? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите от 
Cardalis надвишават рисковете, и препоръчва да се издаде лиценз за употреба. Съотношението 
полза/риск може да се намери в модула за научно обсъждане на този EPAR. 

Допълнителна информация за Cardalis: 

На 23 юли 2012 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския 
съюз, за Cardalis. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на 
етикета/външната опаковка. 

Дата на последно актуализиране на текста: април 2013 г. 
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