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Povzetek EPAR za javnost 

Zycortal 
dezoksikorton pivalat 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Zycortal.  Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila 
njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen 
zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Zycortal naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za 
uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kaj je zdravilo Zycortal in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Zycortal je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini za zdravljenje psov z Addisonovo 
boleznijo. Addisonova bolezen je bolezen, znana kot hipoadenokorticizem, pri kateri nadledvične žleze, 
ki se nahajajo nad ledvicami, ne tvorijo zadostnih količin dveh steroidnih hormonov, kortizola in 
aldosterona. Pomanjkanje aldosterona lahko povzroči izgubo tekočine, dehidracijo in izgubo telesne 
teže. Zdravilo Zycortal se uporablja dolgotrajno za nadomestitev manjkajočega aldosterona. Poleg tega 
je verjetno, da bo poleg tega potrebno tudi kortikosteroidno zdravilo za nadomestitev kortizola. 
Zdravilo Zycortal vsebuje zdravilno učinkovino dezoksikorton pivalat. 

Kako se zdravilo Zycortal uporablja? 

Zdravilo Zycortal je na voljo v obliki suspenzije s podaljšanim sproščanjem za injiciranje. Podaljšano 
sproščanje pomeni, da se zdravilna učinkovina po injiciranju počasi sprošča več tednov. Zdravilo 
Zycortal se daje kot podkožna injekcija v začetnem odmerku 2,2 mg/kg. Približno 25 dni po prvi 
injekciji se oceni odziv psa, preden se da druga injekcija. Odmerek, ki se da, in interval odmerjanja sta 
odvisna od odziva psa ter ravni določenih elektrolitov (natrija in kalija) v krvi. Ko se dosežejo želeni 
rezultati, se zdravljenje nadaljuje dolgotrajno ob uporabi enakega odmerka in intervala odmerjanja. 

Izdaja zdravila Zycortal je le na recept. Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 
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Kako zdravilo Zycortal deluje? 

Dezoksikorton pivalat je sintetično izdelan steroidni hormon, ki je zelo podoben naravnemu hormonu 
aldosteronu. Deluje na enak način kot aldosteron, da bi zadržal zadostno količino vode v telesu (tako 
da zadržuje natrij in izloča kalij). Psi z Addisonovo boleznijo nimajo zadostnih ravni aldosterona v krvi 
in zdravilo Zycortal se uporablja za nadomeščanje manjkajočega hormona. 

Kakšne koristi je zdravilo Zycortal izkazalo v študijah? 

Učinkovitost zdravila Zycortal so raziskovali v terenski študiji, v katero je bilo vključenih 152 psov z 
Addisonovo boleznijo. 113 psov je prejelo zdravilo Zycortal s podkožno injekcijo, 39 psov pa podobno 
zdravilo, ki prav tako vsebuje dezoksikorton pivalat in je namenjeno za injiciranje v mišico. Vsi psi so 
prav tako prejeli peroralne kortikosteroide. V tej študiji je bilo dokazano, da je zdravilo Zycortal vsaj 
tako učinkovito kot drugo podobno zdravilo. 90 dni po začetku zdravljenja so se pri 84 % (92 od 109) 
psov, zdravljenih z zdravilom Zycortal, izboljšali klinični znaki in vzpostavile normalne ravni natrija in 
kalija v krvi. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Zycortal? 

Najpogostejša stranska učinka pri zdravljenju z zdravilom Zycortal (ki se lahko pojavita pri več kot 1 
od 10 psov) sta polidipsija (čezmerno pitje vode) in poliurija (povečana tvorba urina). 

Za celoten seznam vseh neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Zycortal, glejte 
navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene informacije o 
varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in lastniki ali 
skrbniki živali. 

V primeru stika s kožo ali očmi je treba prizadeto področje nemudoma izprati z vodo. Če se pojavi 
draženje, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo ali nalepko. 

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 
navodilo za uporabo ali nalepko. To zdravilo lahko v primeru nenamernega samoinjiciranja povzroči 
bolečino in oteklino na mestu injiciranja. 

Zdravilo Zycortal lahko povzroči neželene učinke na moške razmnoževalne organe in posledično na 
plodnost. 

Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki dojijo, saj lahko vpliva na normalen razvoj še 
nerojenih otrok in novorojenčkov. 

Zakaj je bilo zdravilo Zycortal odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi 
zdravila Zycortal večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. 
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Druge informacije o zdravilu Zycortal 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Zycortal, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 
06/11/2015. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila za zdravilo Zycortal je na voljo na spletni strani 
agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za 
več informacij o zdravljenju z zdravilom Zycortal naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za 
uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen septembra 2015.  
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