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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Zycortal 
Dezoxikorton-pivalát 

Ez a dokumentum a Zycortal-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója.  
Azt mutatja be, hogy az Ügynökségnek az állatgyógyászati készítményre vonatkozó értékelése miként 
vezetett az Európai Unióban (EU) érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását támogató 
véleményéhez és az alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem tekinthető 
gyakorlati útmutatónak a Zycortal alkalmazására vonatkozóan. 

Amennyiben az állat gazdájának vagy tartójának a Zycortal alkalmazásával kapcsolatban gyakorlati 
információra van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy 
gyógyszerészéhez. 

Milyen típusú gyógyszer a Zycortal, és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Zycortal az Addison-kórban szenvedő kutyák kezelésére alkalmazott állatgyógyászati készítmény. Az 
Addison-kór egy hipoadrenokorticizmus néven ismert betegség, amely esetében a (vesék fölött 
elhelyezkedő) mellékvesék két szteroid hormonból, a kortizolból és az aldoszteronból nem termelnek 
elegendő mennyiséget. Az aldoszteron hiánya folyadékvesztéshez, dehidrációhoz és 
testsúlycsökkenéshez vezethet. A Zycortal hosszú távon alkalmazandó a hiányzó aldoszteron 
pótlására. Ezenkívül a kortizol pótlására valószínűleg kortikoszteroid gyógyszerre lehet szükség. A 
Zycortal hatóanyaga a dezoxikorton-pivalát. 

Hogyan kell alkalmazni a Zycortal-t? 

A Zycortal retard szuszpenziós injekció formájában kapható. A retard azt jelenti, hogy a hatóanyag az 
injekció beadását követően lassan, néhány hét alatt szabadul fel. A Zycortal injekciót a bőr alá adják 
be, 2,2 mg/kg kezdő adag alkalmazásával. A második injekció beadása előtt, kb. 25 nappal az első 
injekció után értékelni kell a kutyának a kezelésre adott válaszát. Az alkalmazandó adag és a 
kezelések gyakorisága a kutya által adott választól, valamint bizonyos elektrolitok (nátrium és kálium) 
vérkoncentrációjától függ. Kielégítő eredmények esetén a kezelést hosszú távon ugyanazzal az adaggal 
és kezelési gyakorisággal kell folytatni. 
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A Zycortal csak receptre kapható. További információ a használati utasításban található. 

Hogyan fejti ki hatását a Zycortal? 

A dezoxikorton-pivalát egy szintetikusan előállított szteroid hormon, amely nagyon hasonló egy 
természetes hormonhoz, az aldoszteronhoz. Ugyanúgy hat a szervezetben a megfelelő mennyiségű víz 
visszatartására, mint az aldoszteron (a nátrium visszatartása és a kálium kiürítése által). Az Addison-
kórban szenvedő kutyák vérében nem elég nagy az aldoszteron koncentrációja, ezért a Zycortal-t 
használják a hiányzó hormon pótlására. 

Milyen előnyei voltak a Zycortal alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Zycortal hatásosságát egy 152, Addison-kórban szenvedő kutya részvételével végzett 
terepvizsgálatban tanulmányozták. A Zycortal-t 113 kutyának adták be szubkután injekció formájában, 
és 39 kutya egy hasonló gyógyszert kapott, amely szintén dezoxikorton-pivalátot tartalmazott, izomba 
adott injekcióban. Mindegyik kutya kapott szájon át kortikoszteroidokat is. Ebben a vizsgálatban a 
Zycortal legalább olyan hatásosnak bizonyult, mint a másik hasonló gyógyszer. 90 nappal a kezelés 
megkezdése után a Zycortal-lal kezelt kutyák 84%-nál (109-ből 92-nél) a klinikai tünetek javulását, 
valamint normál nátrium- és kálium-vérkoncentrációkat tapasztaltak. 

Milyen kockázatokkal jár a Zycortal alkalmazása? 

A Zycortal leggyakoribb mellékhatásai (10 kutya közül több mint 1-nél jelentkezhet) a polidipszia 
(túlzott mértékű vízfogyasztás) és a poliuria (túlzott mértékű vizeletürítés). 

A Zycortal alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolását lásd a 
betegtájékoztatóban! 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Zycortal-ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

Amennyiben a készítmény bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet azonnal le kell mosni vízzel. 
Ha irritáció lép fel, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg neki a gyógyszer használati utasítását 
vagy címkeszövegét! 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét. Véletlen öninjekciózás esetén a készítmény fájdalmat és duzzanatot idézhet 
elő az injekció helyén. 

A készítmény nemkívánatos hatásokat fejthet ki a férfi ivarszervekre, és ennek következtében a 
nemzőképességre. 

Terhes és szoptató nők kerüljék a készítmény alkalmazását, mert az nemkívánatos hatást fejthet ki a 
magzat és az újszülött fejlődésére. 
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Miért engedélyezték a Zycortal forgalomba hozatalát? 

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy a 
Zycortal alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a készítmény EU-ban 
való alkalmazásának jóváhagyását. 

A Zycortal-lal kapcsolatos egyéb információ 

2015/11/06 az Európai Bizottság a Zycortal-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész területére 
érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

A Zycortal-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Amennyiben az állat gazdájának 
vagy tartójának a Zycortal-lal történő kezeléssel kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2015. szeptember.  
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