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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Zycortal 
Desoksikorton pivalat 

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Zycortal.  Dan jispjega 
kif l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-Unjoni 
Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika 
dwar l-użu ta’ Zycortal. 

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Zycortal, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom 
għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

X’inhu Zycortal u għal xiex jintuża? 

Zycortal huwa mediċina veterinarja użata biex tikkura klieb bil-marda ta' Addison. Il-marda ta' Addison 
hija kundizzjoni, magħrufa bħala ipoadrenokortiċiżmu, fejn il-glandoli adrenali (li jinsabu 'l fuq mill-
kliewi) ma jipproduċux biżżejjed minn żewġ ormoni sterojdi, imsejħin kortisol u aldosteron. In-nuqqas 
ta' aldosteron jista' jikkawża telf ta' fluwidu, deidrazzjoni u telf ta' piż. Zycortal jintuża fit-tul biex 
jissostitwixxi l-aldosteron nieqes. Barra minn hekk, huwa probabbli li tkun meħtieġa mediċina 
kortikosterojde, biex jiġi ssostitwit il-kortisol. Zycortal fih is-sustanza attiva desoksikorton pivalat. 

Kif jintuża Zycortal? 

Zycortal jiġi bħala suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod. Li terħi l-mediċina bil-mod 
tfisser li s-sustanza attiva tintreħa bil-mod fi żmien ftit ġimgħat wara li tiġi injettata. Zycortal jingħata 
bħala injezzjoni taħt il-ġilda f’doża inizjali ta’ 2.2 mg/kg. Madwar 25 jum wara l-ewwel injezzjoni, ir-
rispons tal-kelb jiġi evalwat qabel ma tingħata injezzjoni oħra. Id-doża li għandha tingħata u l-intervall 
bejn il-kuri jiddependu mir-rispons tal-kelb kif ukoll il-livelli fid-demm ta' ċerti elettroliti (sodju u 
potassju). Meta jinkisbu riżultati sodisfaċenti, imbagħad il-kura għandha titkompla tingħata fit-tul bl-
istess doża u intervall bejn il-kuri. 

Zycortal jista' jinkiseb biss b'riċetta ta' tabib. Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif. 
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Kif jaħdem Zycortal? 

Id-desoksikorton pivalat huwa ormon sterojdi prodott sintetikament simili ħafna għall-ormon naturali 
aldosteron. Jaħdem bl-istess mod bħal aldosteron biex iżomm biżżejjed ilma fil-ġisem (billi jżomm is-
sodju u jelimina l-potassju). Il-klieb bil-marda ta' Addison għandhom livelli insuffiċjenti ta' aldosteron 
f'demmhom u Zycortal jintuża biex jissostitwixxi l-ormon nieqes. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Zycortal li ħarġu mill-istudji? 

L-effikaċja ta' Zycortal kienet investigata fi studju fuq il-post li involva 152 kelb bil-marda ta' Addison. 
Zycortal ingħata b'injezzjoni taħt il-ġilda lil 113-il kelb u 39 kelb ingħataw mediċina simili, li kien fiha 
wkoll id-desoksikorton pivalat, għal injezzjoni ġol-muskolu. Il-klieb kollha ngħataw ukoll kortikosterojdi 
minn ħalqhom. F'dan l-istudju, Zycortal intwera li huwa tal-inqas effikaċi daqs il-mediċina simili l-oħra. 
90 jum wara l-bidu tal-kura, 84% (92 minn 109) tal-klieb ikkurati b'Zycortal kellhom titjib fis-sinjali 
kliniċi u livelli normli ta' sodju u potassju fid-demm. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Zycortal? 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Zycortal (li jistgħu jaffettwaw aktar minn kelb 1 minn kull 10) 
huma polidipsja (żieda fil-konsum tal-ilma) u poljurija (żieda fil-produzzjoni tal-awrina). 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Zycortal, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-
sigurtà ta’ Zycortal, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-
kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. 

F’każ li jkun hemm kuntatt mal-ġilda jew l-għajnejn, il-parti affettwata għandha titlaħlaħ minnufih bl-
ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni, itlob parir mediku minnufih u uri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta 
lit-tabib. 

F’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali, għandu jitfittex parir mediku minnufih u għandu juri l-fuljett ta’ 
tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. Din il-mediċina tista' tikkawża uġigħ u nefħa fis-sit tal-injezzjoni jekk bi 
żball tagħti l-prodott lilek innifsek. 

Zycortal jista' jikkawża effetti avversi fuq l-organi riproduttivi tar-raġel u b'riżultat ta' dan jista' 
jaffettwa l-fertilità. 

In-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu għandhom jevitaw li jagħtu din il-mediċina peress li tista' taffettwa l-
iżvilupp normali ta' tfal li għadhom ma twieldux u li għadhom kif jitwieldu. 

Għaliex ġie approvat Zycortal? 

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji ta' 
Zycortal huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. 
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Informazzjoni oħra dwar Zycortal 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Zycortal fil-
06/11/2015. 

L-EPAR sħiħ għal Zycortal jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b'Zycortal, is-
sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew jikkuntattjaw 
lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: Settembru 2015.  
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