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EPAR - sammendrag for offentligheden 

Zycortal 
desoxycortonpivalat 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for 
Zycortal.  Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette veterinærlægemiddel for at kunne 
anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke 
en praktisk vejledning i, hvordan Zycortal bør anvendes. 

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zycortal, kan 
du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvad er Zycortal, og hvad anvendes det til? 

Zycortal er et veterinærlægemiddel, der anvendes til behandling af Addisons sygdom hos hunde. Ved 
Addisons sygdom, der også kaldes binyrebarkinsufficiens, producerer binyrerne (som ligger over 
nyrerne) ikke tilstrækkeligt af de to steroidhormoner kortisol og aldosteron. Manglende aldosteron kan 
medføre væsketab, dehydrering og vægttab. Zycortal anvendes som langtidsbehandling til erstatning 
for den manglende aldosteron. Desuden kræves der sandsynligvis et binyrebarkhormon til at erstatte 
kortisol. Zycortal indeholder det aktive stof desoxycortonpivalat. 

Hvordan anvendes Zycortal? 

Zycortal leveres som depotinjektionsvæske, suspension. At det er et depotpræparat, betyder, at det 
aktive stof frigives langsomt i løbet af flere uger efter injektionen. Zycortal gives som injektion under 
huden med en startdosis på 2,2 mg/kg. Omkring 25 dage efter den første injektion bliver hundens 
reaktion vurderet, før der gives endnu en injektion. Den dosis, der skal gives, og intervallet mellem 
behandlingerne, afhænger af hundens reaktion og blodets indhold af visse elektrolytter (natrium og 
kalium). Når der opnås tilfredsstillende resultater, skal behandlingen fortsætte i lang tid med samme 
dosis og interval mellem behandlingerne. 

Zycortal udleveres kun efter recept. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 
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Hvordan virker Zycortal? 

Desoxycortonpivalat er et syntetisk fremstillet steroidhormon, der i meget høj grad ligner det naturlige 
hormon aldosteron. Det virker på samme måde som aldosteron i at tilbageholde tilstrækkeligt med 
vand i kroppen (ved at tilbageholde natrium og udskille kalium). Hunde med Addisons sygdom har for 
lavt indhold af aldosteron i blodet, og Zycortal anvendes til at erstatte det manglende hormon. 

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zycortal? 

Effektiviteten af Zycortal blev undersøgt i en feltundersøgelse med 152 hunde med Addisons sygdom. 
Zycortal blev indgivet ved injektion under huden til 113 hunde, og 39 hunde fik et lignende 
lægemiddel, der også indeholder desoxycortonpivalat, som injektion i en muskel. Alle hundene fik 
desuden binyrebarkhormoner gennem munden. I denne undersøgelse blev Zycortal påvist at være 
mindst lige så effektivt som andre tilsvarende lægemidler. Hos de hunde, der blev behandlet med 
Zycortal, var der 90 dage efter behandlingen bedring i de kliniske symptomer hos 84 % (92 ud af 
109), med normalt indhold af natrium og kalium i blodet. 

Hvilke risici er der forbundet med Zycortal? 

De hyppigste bivirkninger med Zycortal (som kan optræde hos mere end 1 ud af hver 10 hunde) er 
øget vandindtagelse (polydipsi) og øget vandladning (polyuri). 

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Zycortal fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Zycortal, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret. 

I tilfælde af hud- eller øjenkontakt skal det berørte område omgående skylles med vand. I tilfælde af 
irritation skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. 

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises 
til lægen. Dette lægemiddel kan medføre smerter og hævelse på injektionsstedet ved uforvarende 
selvinjektion. 

Zycortal kan have skadelig virkning på de mandlige kønsorganer, og dermed på frugtbarheden. 

Gravide og ammende kvinder skal undgå at give dette lægemiddel, da det kan påvirke den normale 
udvikling af ufødte og nyfødte børn. 

Hvorfor er Zycortal blevet godkendt? 

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Zycortal opvejer 
risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Zycortal 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Zycortal den 
06/11/2015. 
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Den fuldstændige EPAR for Zycortal findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig 
for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Zycortal, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i september 2015.  
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