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EMEA/V/C/002436 

Semintra (τελμισαρτάνη) 
Ανασκόπηση του Semintra και για ποιον λόγο έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην 
ΕΕ 

Τι είναι το Semintra και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Semintra είναι κτηνιατρικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε γάτες για τη μείωση της πρωτεϊνουρίας 
(παρουσία πρωτεϊνών στα ούρα) και για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η πρωτεϊνουρία 
μπορεί να εμφανιστεί σε γάτες που πάσχουν από χρόνια (μακροχρόνια) νεφρική νόσο, μια συχνή 
ασθένεια των ηλικιωμένων γατών η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής 
λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου. Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί επίσης μακροχρόνιο 
πρόβλημα των ηλικιωμένων γατών και μπορεί να εμφανιστεί σε γάτες που πάσχουν από χρόνια νεφρική 
νόσο, υπερθυρεοειδισμό (υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα) και άλλες παθήσεις. 

Πώς χρησιμοποιείται το Semintra; 

Το Semintra διατίθεται υπό μορφή διαλύματος για χορήγηση από το στόμα και χορηγείται μόνο με 
κτηνιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο διαφορετικές περιεκτικότητες: 4 mg/ml για μείωση της 
πρωτεϊνουρίας και 10 mg/ml για θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Το φάρμακο χορηγείται μία 
φορά την ημέρα από το στόμα με χρήση της δοσιμετρικής σύριγγας που παρέχεται στη συσκευασία. Η 
συνιστώμενη δόση για τη μείωση της πρωτεϊνουρίας είναι 1 mg τελμισαρτάνης ανά κιλό σωματικού 
βάρους. Για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης χορηγείται δόση έναρξης 2 mg τελμισαρτάνης 
ανά κιλό σωματικού βάρους. Μετά από 4 εβδομάδες η δόση μπορεί να μειωθεί στις γάτες των οποίων η 
συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) είναι μικρότερη από 140 mmHg. Ο στόχος είναι η ΣΑΠ να κυμαίνεται 
μεταξύ 120 και 140 mmHg. 

Πώς δρα το Semintra; 

Η τελμισαρτάνη, η δραστική ουσία του Semintra, είναι «ανταγωνιστής του υποδοχέα της 
αγγειοτασίνης II», δηλαδή αναστέλλει τη δράση μιας ορμόνης στον οργανισμό που ονομάζεται 
αγγειοτασίνη II. Η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι ισχυρό αγγειοσυσταλτικό (ουσία που προκαλεί τη στένωση των 
αιμοφόρων αγγείων). Αναστέλλοντας τη δράση του υποδοχέα στον οποίο προσκολλάται φυσιολογικά η 
αγγειοτασίνη ΙΙ, η τελμισαρτάνη καταστέλλει τη δράση της ορμόνης, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την πτώση της αρτηριακής 
πίεσης, με αποτέλεσμα τη μείωση των πρωτεϊνών στα ούρα, η οποία μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη 
της νεφρικής νόσου. 
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Ποιο είναι το όφελος του Semintra σύμφωνα με τις μελέτες; 

Σε μια μελέτη υπό πραγματικές συνθήκες στην οποία μετείχαν 224 γάτες με χρόνια νεφρική νόσο, στην 
πλειονότητά τους ηλικίας άνω  
των 11 ετών, το Semintra ήταν εξίσου αποτελεσματικό στη μείωση της πρωτεϊνουρίας με τη 
βεναζεπρίλη, ένα άλλο κτηνιατρικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση της πρωτεϊνουρίας. Το 
Semintra μείωσε τη συγκέντρωση πρωτεϊνών στα ούρα εντός των επτά πρώτων ημερών από την έναρξη 
της θεραπείας. 

Σε μια δεύτερη μελέτη υπό πραγματικές συνθήκες στην οποία μετείχαν 294 γάτες με υπέρταση και μέσο 
όρο ηλικίας τα 13 έτη, 194 γάτες που έλαβαν Semintra μία φορά την ημέρα για 28 ημέρες εμφάνισαν 
μείωση της ΣΑΠ της τάξης των 25 mmHg την 28η ημέρα σε σύγκριση με 11 mmHg σε 100 γάτες που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία). Μετά το πέρας των 28 ημερών, οι γάτες που έλαβαν 
θεραπεία με Semintra συνέχισαν τη θεραπεία για άλλες 92 ημέρες και εμφάνισαν μείωση της ΣΑΠ κατά 
τουλάχιστον 20 mmHg καθ' όλη την περίοδο των 4 μηνών που διήρκεσε η μελέτη. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Semintra; 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Semintra είναι ήπιος και μικρής διάρκειας έμετος και 
διάρροια (ενδέχεται να εμφανιστούν σε έως και 1 στις 10 γάτες που έλαβαν θεραπεία με διάλυμα 
περιεκτικότητας 10 mg/ml). 

Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Semintra περιλαμβάνεται 
στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Το Semintra δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυες ή θηλάζουσες γάτες. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης του Semintra, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας 
στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. Το άτομο που χορηγεί το Semintra 
πρέπει να αποφεύγει την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, η προσβληθείσα 
περιοχή πρέπει να ξεπλένεται αμέσως με νερό. Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου συνιστάται το πλύσιμο 
των χεριών. Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το 
προϊόν. Τα άτομα που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στην τελμισαρτάνη ή σε άλλους ανταγωνιστές του 
υποδοχέα της αγγειοτασίνης II θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το Semintra. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Semintra στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Semintra υπερτερούν των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Semintra: 

Το Semintra έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 13 Φεβρουαρίου 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Semintra διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Μάρτιος 2018. 
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