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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Zycortal 
Desoxycortone pivalate 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за 
Zycortal.  В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), 
за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. 
Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Zycortal. 

За практическа информация относно употребата на Zycortal собствениците на животни или 
животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или 
фармацевт. 

Какво представлява Zycortal и за какво се използва? 

Zycortal е ветеринарномедицински продукт, който се използва за лечение на кучета с болестта на 
Addison. Болестта на Addison е заболяване, познато като хипоадренокортицизъм, при което 
надбъбречните жлези (разположени над бъбреците) не произвеждат достатъчно количество от 
два стероидни хормона, наречи кортизол и алдостерон. Липсата на алдостерон може да причини 
загуба на течности, дехидратация и загуба на тегло. Zycortal се използва дългосрочно за замяна 
на липсващия алдостерон. В допълнение е вероятно да е необходимо кортикостероидно 
лекарство за замяна на кортизола. Zycortal съдържа активната субстанция дезоксикортон пивалат 
(desoxycortone pivalate). 

Как се използва Zycortal? 

Zycortal се предлага под формата на инжекционна суспензия с удължено освобождаване. 
Удължено освобождаване означава, че активната субстанция се освобождава бавно в 
продължение на няколко седмици след инжектиране. Zycortal се прилага като подкожна 
инжекция в начална доза от 2,2 mg/kg. Около 25 дни след първата инжекция се оценява 
отговорът на кучето, преди да се приложи втора инжекция. Дозата, която ще бъде приложена, и 
интервалът между третиранията зависят от отговора на кучето, както и от кръвните нива на 
определени електролити (натрий и калий). При постигане на задоволителни резултати 
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третирането трябва да продължи да се прилага дългосрочно с използване на същата доза и същия 
интервал между третиранията. 

Zycortal се отпуска по лекарско предписание. За повече информация вижте листовката. 

Как действа Zycortal? 

Дезоксикортон пивалат е стероиден хормон, произведен по синтетичен път, много подобен на 
естествения хормон алдостерон. Действа по същия начин като алдостерон, за да задържи 
достатъчно вода в организма (чрез задържане на натрий и елиминиране на калий). Кучетата с 
болестта на Addison имат недостатъчни нива на алдостерон в кръвта и Zycortal се използва за 
замяна на липсващия хормон. 

Какви ползи от Zycortal са установени в проучванията? 

Ефективността на Zycortal е изследвана в практическо проучване, включващо 152 кучета с 
болестта на Addison. Zycortal е приложен чрез подкожна инжекция на 113 кучета, а на 39 кучета 
е приложено сходно лекарство за мускулно инжектиране, което също съдържа дезоксикортон 
пивалат. Всички кучета приемат и кортикостероиди, приложени през устата. В това проучване е 
показано, че Zycortal е поне толкова ефективен, колкото другото сходно лекарство. 90 дни след 
начало на третирането при 84% (92 от 109) от кучетата, третирани със Zycortal, има подобрение 
на клиничните признаци и нормални нива на натрий и калий. 

Какви са рисковете, свързани със Zycortal? 

Най-честите неблагоприятни лекарствени реакции при Zycortal (които е възможно да засегнат 
повече от 1 на 10 кучета) са полидипсия (увеличен прием на вода) и полиурия (увеличено 
производство на урина). 

За пълния списък на всички неблагоприятни лекарствени реакции, съобщени при Zycortal, вижте 
листовката. 

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

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Zycortal, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на животни 
или животновъдите. 

При контакт с кожата или очите, засегнатото място трябва да се изплакне веднага с вода. При 
възникване на дразнене незабавно да се потърси медицински съвет и на лекаря да се покаже 
листовката или етикетът на продукта. 

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката или етикетът на продукта. При случайно самоинжектиране лекарството 
може да причини болка и подуване на мястото на инжектиране. 

Zycortal може да причини неблагоприятни ефекти върху мъжките репродуктивни органи и в 
резултат може да засегне фертилитета. 

Бременни и кърмещи жени трябва да избягват да прилагат лекарството, тъй като то може да 
засегне нормалното развитие на неродените и новородените деца. 
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Защо Zycortal е лицензиран за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че 
ползите от Zycortal са по-големи от рисковете, и препоръча Zycortal да бъде лицензиран за 
употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Zycortal: 

На 06/11/2015 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Zycortal, валиден в 
Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Zycortal може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно третирането със Zycortal собствениците на животни или животновъдите 
следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста: септември 2015 г.  
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