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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Zycortal 
desoxycortoni pivalas 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Zycortal. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila toto 
veterinární léčivo, aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky jeho používání. 
Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Zycortal používat. 

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku 
Zycortal, měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či 
lékárníka. 

Co je Zycortal a k čemu se používá? 

Zycortal je veterinární léčivý přípravek používaný k léčbě Addisonovy choroby u psů. Addisonova 
choroba je onemocnění známé také jako hypoadrenokorticismus, u nějž nadledviny (uložené nad 
ledvinami) neprodukují dostatek dvou steroidních hormonů, kortizolu a aldosteronu. Nedostatek 
aldosteronu může způsobovat ztrátu tekutin, dehydrataci a úbytek hmotnosti. Přípravek Zycortal se 
používá dlouhodobě k náhradě chybějícího aldosteronu. K náhradě kortizolu navíc pravděpodobně bývá 
potřeba léčivý přípravek ze skupiny kortikosteroidů. Přípravek Zycortal obsahuje léčivou látku 
deoxykorton-pivalát. 

Jak se přípravek Zycortal používá? 

Přípravek Zycortal je dostupný ve formě injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním. „Prodloužené 
uvolňování“ znamená, že se léčivá látka po injekčním podání pomalu uvolňuje po dobu několika týdnů. 
Přípravek Zycortal se podává formou injekce pod kůži v počáteční dávce 2,2 mg/kg. Přibližně 25 dní po 
první injekci se před podáním druhé injekce u psa hodnotí odpověď. Dávka, která se má podat, 
a časový odstup mezi jednotlivými ošetřeními závisejí na odpovědi psa i na hladinách určitých 
elektrolytů (sodíků a draslíku) v krvi. Pokud je dosaženo uspokojivých výsledků, měla by léčba 
pokračovat dlouhodobě s použitím téže dávky a téhož časového odstupu mezi ošetřeními. 
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Přípravek Zycortal je vydáván pouze na předpis. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové 
informaci. 

Jak přípravek Zycortal působí? 

Deoxykorton-pivalát je synteticky vyráběný steroidní hormon velmi podobný přirozenému hormonu 
aldosteronu. Stejným způsobem jako aldosteron způsobuje zadržení dostatečného množství vody 
v těle (zadržováním sodíku a vylučováním draslíku). Psi s Addisonovou chorobou mají v krvi 
nedostatečné hladiny aldosteronu a přípravek Zycortal se používá k náhradě chybějícího hormonu. 

Jaké přínosy přípravku Zycortal byly ve studiích prokázány? 

Účinnost přípravku Zycortal byla zkoumána v terénní studii zahrnující 152 psů s Addisonovou 
chorobou. 113 psům byl podkožní injekcí podán přípravek Zycortal a 39 psům byl injekcí do svalu 
podán podobný přípravek, který také obsahuje deoxykorton-pivalát. Všichni psi také dostávali 
perorálně kortikosteroidy. V této studii bylo prokázáno, že přípravek Zycortal je minimálně stejně 
účinný jako druhý podobný léčivý přípravek. U 84 % (92 ze 109) psů léčených přípravkem Zycortal 
došlo po 90 dnech od zahájení léčby ke zlepšení klinických příznaků a normalizaci krevních hladin 
sodíku a draslíku. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zycortal? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Zycortal (které mohou postihnout více než 1 psa z 10) 
jsou polydipsie (zvýšený příjem vody) a polyurie (zvýšená produkce moči). 

Úplný seznam hlášených nežádoucích účinků spojených s použitím přípravku Zycortal je uveden 
v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které toto léčivo podávají nebo se 
dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace pro přípravek Zycortal byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé 
nebo chovatelé zvířat. 

V případě zasažení kůže nebo očí je třeba postižené místo ihned opláchnout vodou. Pokud dojde 
k podráždění, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci nebo etiketu. 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat 
lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Pokud si náhodně přípravek 
aplikuje sama ošetřující osoba, může přípravek způsobit bolest a otok v místě injekce. 

Přípravek Zycortal může mít nežádoucí účinky na mužské reprodukční orgány a následkem toho může 
ovlivnit fertilitu. 

Těhotné a kojící ženy by tento léčivý přípravek neměly podávat, jelikož může ovlivnit normální vývoj 
nenarozených dětí i novorozenců. 
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Na základě čeho byl přípravek Zycortal schválen? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Zycortal 
převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. 

Další informace o přípravku Zycortal 

Evropská komise udělila přípravku Zycortal registraci platnou v celé Evropské unii dne 06/11/2015. 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zycortal je k dispozici na internetových stránkách agentury: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Zycortal naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat v příbalové informaci 
nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v září 2015.  
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