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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Zycortal 
Piwalan dezoksykortonu 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego produktu Zycortal.  Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed 
zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem 
warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania 
produktu Zycortal. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Zycortal właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Co to jest produkt Zycortal i w jakim celu się go stosuje? 

Zycortal jest lekiem weterynaryjnym stosowanym w leczeniu choroby Addisona u psów. Choroba 
Addisona to choroba znana jako niedoczynność kory nadnerczy, w której nadnercza (umieszczone nad 
nerkami) nie wytwarzają wystarczającej ilości dwóch hormonów sterydowych, zwanych kortyzolem i 
aldosteronem. Brak aldosteronu może powodować utratę płynów, odwodnienie i zmniejszenie masy 
ciała. Lek Zycortal jest stosowany długoterminowo w celu uzupełnienia brakującego aldosteronu. 
Konieczne może być dodatkowe zastosowanie kortykosteroidu w celu uzupełnienia kortyzolu. Lek 
zawiera substancję czynną piwalan dezoksykortonu. 

Jak stosować produkt Zycortal? 

Zycortal jest dostępny w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu. Przedłużone 
uwalnianie oznacza, że substancja czynna leku jest uwalniana powoli przez okres kilku tygodni od 
wstrzyknięcia. Zycortal jest podawany w postaci zastrzyku podskórnego w dawce początkowej 
wynoszącej 2,2 mg/kg. Około 25 dni po pierwszym wstrzyknięciu ocenia się odpowiedź u psa na 
leczenie przed podaniem drugiego wstrzyknięcia. Dawka i częstotliwość leczenia zależą od odpowiedzi 
u psa, a także stężenia pewnych elektrolitów (sodu i potasu) we krwi. W przypadku uzyskania 
zadowalających wyników leczenie należy kontynuować długoterminowo z użyciem tej samej dawki i 
częstotliwości leczenia. 
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Zycortal wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. Więcej informacji znajduje się w ulotce 
informacyjnej. 

Jak działa produkt Zycortal? 

Piwalan dezoksykortonu to produkowany syntetycznie hormon sterydowy, bardzo zbliżony do 
naturalnego hormonu — aldosteronu. Działa w taki sam sposób jak aldosteron, utrzymując dostateczną 
ilość wody w organizmie (poprzez zatrzymywanie sodu i eliminację potasu). U psów z chorobą 
Addisona występuje niewystarczające stężenie aldosteronu we krwi, a Zycortal jest stosowany w celu 
uzupełnienia tego brakującego hormonu. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Zycortal zaobserwowano w 
badaniach? 

Skuteczność leku Zycortal zbadano w badaniu populacyjnym liczącym 152 psy z chorobą Addisona. Lek 
podano 113 psom w postaci wstrzyknięcia podskórnego, a 39 psów otrzymało podobny lek, który 
również zawierał piwalan dezoksykortonu, w postaci wstrzyknięcia domięśniowego. Wszystkie psy 
otrzymały także kortykosteroidy podane doustnie. W badaniu wykazano, że lek Zycortal jest co 
najmniej tak samo skuteczny, jak podobny lek. 90 dni po rozpoczęciu leczenia u 84% (92 ze 109) 
psów leczonych produktem Zycortal wystąpiła poprawa oznak klinicznych oraz prawidłowe stężenie 
sodu i potasu we krwi. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Zycortal? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Zycortal (mogące wystąpić u więcej 
niż 1 psa na 10) to polidypsja (zwiększone spożywanie wody) i poliuria (zwiększenie produkcji moczu). 

Pełny wykaz zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Zycortal 
znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Zycortal zawarto 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności obowiązujące personel medyczny oraz 
właścicieli lub opiekunów zwierząt. 

W przypadku kontaktu produktu ze skórą lub oczami miejsce to należy natychmiast przepłukać wodą. 
W przypadku wystąpienia podrażnienia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz pokazać 
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz pokazać 
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. W przypadku przypadkowego samowstrzyknięcia lek 
może powodować ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. 

Zycortal może działać niekorzystnie na męskie narządy rozrodcze i w efekcie może wpływać na 
płodność. 

Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny unikać podawania leku, gdyż może on wpłynąć na 
prawidłowy rozwój płodu i noworodka. 
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Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Zycortal? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania 
produktu Zycortal przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące produktu Zycortal 

W dniu 06/11/2015 Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu 
Zycortal ważne w całej UE. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Zycortal znajduje się na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Zycortal właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2015 r.  
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