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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Cardalis 
Benazeprilhidrogēnhlorīds / spironolaktons 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro 
zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu. 

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas 
ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas 
sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR). 

Kas ir Cardalis? 

Cardalis ir veterinārijas zāles, kas satur divas aktīvās vielas — benazeprilhidrogēnhlorīdu un 
spironolaktonu. Tās ir pieejamas sūkājamu tablešu veidā (2,5 mg/20 mg, 5 mg/40 mg un 
10 mg/80 mg). 

Kāpēc lieto Cardalis? 

Cardalis lieto, lai ārstētu suņus, kuriem ir sirds mazspēja. Tas ir sirds slimības veids, kad sirds nespēj 
sūknēt pa ķermeni pietiekami daudz asiņu. Cardalis lieto, lai ārstētu sirds mazspēju, ko izraisa ilgstošs 
sirds vārstuļu bojājums. 

Tabletes suņiem tiek dotas vienreiz dienā kopā ar barību, un deva ir 0,25 mg benazeprilhidrogēnhlorīda 
un 2 mg spironolaktona uz kilogramu ķermeņa masas. Tabletes var tikt samaisītas ar nelielu daudzumu 
barības, ko sunim iedod tieši pirms pamatmaltītes, vai ar maltītei paredzēto pārtiku. 

Kā darbojas Cardalis? 

Spironolaktons bloķē aldosterona darbību. Aldosterons ir hormons, kura darbības rezultātā nieres 
aiztur organismā sāļus un ūdeni, kas nelabvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Bloķējot 
aldosterona iedarbību, spironolaktons palielina sāļu un ūdens izdalīšanos ar urīnu. Tas samazina kopēju 
asins tilpumu, mazinot darbu, kāds jāveic sirdij, sūknējot asinis, un līdz ar to uzlabo tās darbību. 
Spironolaktons iedarbojas uz sirdi un asinsvadiem arī citos veidos, bet šie mehānismi suņiem joprojām 
nav pilnībā izpētīti. 
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Benazeprils ir priekšzāles, t. i., viela, kas organismā pārveidojas par benazeprilātu. Benazeprilāts ir 
angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitors. AKE inhibitori samazina angiotensīna II, spēcīga 
vazokonstriktora (vielas, kas sašaurina asinsvadus), veidošanos. Kad angiotensīna II veidošanās 
samazinās, asinsvadi atslābinās un paplašinās. Tas ļauj samazināties asinsspiedienam, mazinot slodzi 
sirdij. 

Kā noritēja Cardalis izpēte? 

Uzņēmums iesniedza laboratorijas pētījumu ar dzinējsuņiem, kurā salīdzināta ārstēšana ar 
spironolaktonu un benazeprilu atsevišķu aktīvu vielu veidā (lietojot preparātus Prilactone un Fortekor, 
kas jau ir reģistrēti Eiropas Savienībā) ar Cardalis terapiju. Uzņēmums iesniedza arī lauka pētījumu 
rezultātus ar atsevišķām aktīvajām vielām, kas lietotas atsevišķu tablešu veidā. Šajos pētījumos 
galvenais efektivitātes rādītājs bija sirds slimības dēļ mirušo suņu skaits. Lauka pētījumus ar suņiem 
veica, lai parādītu, cik labi tabletes tika ieņemtas un cik viegli sunim tās var iedot. Galvenais 
efektivitātes rādītājs bija laba ārstēšanas panesamība, ko noteica pēc tā, ka suņi apēda vismaz 90 % 
tablešu. Dzinējsuņiem veica arī sešu mēnešu drošuma pētījumu, lietojot līdz piecas reizes lielāku devu 
par ieteicamo devu. 

Kāds ir Cardalis iedarbīgums šajos pētījumos? 

Laboratorijas pētījumā tika pierādīts, ka Cardalis ir bioekvivalentas kombinētai terapijai ar zālēm, kas 
satur vienu aktīvo vielu (zāles ir bioekvivalentas, ja tās rada organismā vienādu aktīvās vielas līmeni). 
Tas ļāva attiecināt uz Cardalis pieejamos lauka pētījumu datus par atsevišķām aktīvajām vielām. Šajos 
pētījumos tika pierādīta ilgāka dzīvildze tiem suņiem, kas vienlaikus ārstēti ar spironolaktonu un 
benazeprilu nekā tiem, kas ārstēti tikai ar benazeprilu. Lauka pētījumā tika pierādīts, ka Cardalis tiek 
ieņemts labprātīgi un pilnībā 92 % gadījumu, ja to dod ar vai bez barības, un apmēram 86 % suņu labi 
panesa ārstēšanu. Drošuma pētījumā Cardalis pierādītas labas drošuma īpašības. 

Kāds pastāv risks, lietojot Cardalis? 

Nekastrētiem, ar spironolaktonu ārstētiem suņiem var būt atgriezeniska prostatas (vīrišķā dzimuma 
dzīvnieku reproduktīvās sistēmas dziedzera) atrofija (samazināšanās). 

Pirms ārstēšanas sākšanas visiem suņiem jānovērtē nieru darbība un kālija līmenis asinīs. Regulāra 
uzraudzība ir jāturpina suņiem ar pavājinātu nieru darbību, jo viņiem ārstēšanas laikā var būt 
palielināts hiperkaliēmijas (paaugstināta kālija līmeņa asinīs) risks. Cardalis nedrīkst lietot augošiem 
suņiem, jo tas ietekmē vīrišķos dzimumhormonus. Cardalis piesardzīgi jālieto suņiem ar aknu 
bojājumu, jo tas var ietekmēt veidu, kā spironolaktons metabolizējas (tiek pārveidots) aknās. 

Cardalis nedrīkst lietot grūsnām kucēm vai kucēm zīdīšanas (piena veidošanās) periodā, jo benazeprila 
pētījumos ar žurkām ir novērota toksiska ietekme uz augli. Tās nedrīkst lietot suņiem, kurus paredzēts 
izmantot vai kurus izmanto kā vaislas suņus. Cardalis nedrīkst lietot suņiem ar Adisona slimību vai 
hipoadrenokorticismu (stāvokli, kad virsnieres nesintezē pietiekami daudz hormonu), hiperkaliēmiju 
(paaugstinātu kālija līmenis asinīs) vai hiponatriēmiju (pazeminātu nātrija līmenis asinīs). Šīs zāles 
nedrīkst lietot suņiem, kam ir paaugstināta jutība (alerģija) pret AKE inhibitoriem vai kādu citu šo zāļu 
sastāvdaļu. Cardalis nedrīkst lietot aortālas vai pulmonālas stenozes (aortas vai plaušu asinsvadu 
sašaurinājuma) gadījumā, kas ietekmē asiņu izsviedi no sirds. 
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Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Pēc rīkošanas ar tabletēm cilvēkiem jānomazgā rokas. Cilvēkiem, kam ir diagnosticēta paaugstināta 
jutība (alerģija) pret spironolaktonu vai benazeprilu, jāizvairās no saskares ar Cardalis. Grūtniecēm 
jābūt īpaši piesardzīgām, lai izvairītos no nejaušas tablešu norīšanas, jo ir konstatēts, ka AKE inhibitori 
ietekmē nedzimušu bērnu. Nejaušas norīšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība un 
jāuzrāda ārstam lietošanas pamācība vai etiķete. 

Kāpēc Cardalis tika apstiprinātas? 

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Cardalis, pārsniedz šo zāļu izraisīto 
risku, un ieteica izsniegt tām reģistrācijas apliecību. Informāciju par ieguvumu un riska attiecību var 
aplūkot šā EPAR zinātnisko apspriežu modulī. 

Cita informācija Cardalis 

Eiropas Komisija 2012. gada 23. jūlijā izsniedza Cardalis reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas 
Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā 
iepakojuma. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2013. gada aprīlī. 
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