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Písomná informácia pre používateľa – čítajte pozorne ! 

 
 

DECAPEPTYL DEPOT 
( Triptorelín acetát ) 

 
Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu 

 
 
 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 
Ferring GmbH, Spolková republika Nemecko 
 
Zloženie: 
1 jednorazová injekčná striekačka so 172 mg retardovaných mikrokapsúl obsahuje : 
Triptorelinum aceticum (Triptorelín acetát)       4,12 mg 
(t.j. triptorelín          3,75 mg) 
Polyglactinum trichlorotrifluoroethanum (Polyglaktín trichlórtrifluóretánu)            156 mg 
Propylenglycolidioctanodidecanoas (Propylénglykoldioktanátdidekanát)        12 mg 
 
1 jednorazová injekčná striekačka s 1 ml suspenzného prostriedku obsahuje : 
Polysorbatum 80 ( Polysorbát 80)       10,4 mg 
Dextranum 70 (Dextrán 70)         104 mg 
Natrium chloratum (Chlorid sodný)       8,11 mg 
Solutio moderans phosphorica (Tlmivý fosforečnanový roztok)   1,62 mg 
Aqua ad iniectabilia (Voda na injekciu)           1 ml 
 
Farmakoterapeutická skupina: 
Cytostatikum, látka s hormonálnou aktivitou 
 
Charakteristika: 
Triptorelín je syntetický analóg gonadorelínu ( gonadotropín releasing hormón, GnRH, 
gonadoliberín), veľmi podobný prirodzenému GnRH, od ktorého sa odlišuje jedinou 
aminokyselinou v polohe 6 peptidového reťazca. Touto aminokyselinou je v molekule 
prirodzeného GnRH L-glycín, kým v molekule triptorelínu D-tryptofán. 
Touto zámenou dochádza k predĺženiu biologického polčasu triptorelínu a k zvýrazneniu jeho 
účinku, ktorý je rovnaký ako u prirodzeného hormónu. 
Jednorazové podanie triptorelínu stimuluje v adenohypofýze sekréciu FSH a LH. Po aplikácii 
depotnej formy dochádza k dlhodobej stimulácii GnRH receptorov hypofýzy, ktoré sa 
postupne stávajú refraktérne (prestávajú odpovedať na podnety).Tým klesá uvoľňovanie 
gonadotropínov (FSH a LH) z hypofýzy a následne dochádza k poklesu hladín testosterónu a 
estrogénov na úroveň zodpovedajúcu predpubertálnemu obdobiu. Ďalšia dávka Decapeptylu 
Depot vedie k ďalšiemu predĺženiu supresie bez úvodného stimulačného efektu. Útlm 
sekrécie gonadotropínov a pohlavných hormónov je reverzibilný a po vynechaní lieku sa 
hormonálna sekrécia postupne obnoví. Supresia tvorby testosterónu u mužov na úroveň 
kastrácie, tlmí rast hormonálne závislého karcinómu prostaty. 
Zníženie hladín estrogénov u žien je žiaduce pri ochoreniach závislých na estrogénoch, ako 
sú  myómy maternice a endometrióza. 
Časový profil poklesu hladiny estradiolu v sére bol rovnaký u žien, ktoré dostávali injekcie vo 
fáze zrenia folikulu, ako aj u žien, ktorým bola injekcia podaná v luteálnom období. U žien, 
ktoré dostali dávku preparátu v luteálnom období, sa menštruácia dostavila 9 dní po 
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jednorazovej aplikácii a potom až približne po 85 dňoch,kým pri podaní vo fáze zrenia folikulu 
sa menštruácia opäť dostavila po uplynutí 81 dní po injekcii. 
U detí s centrálnou predčasnou pubertou vedie liečba triptorelínom k potlačeniu sekrécie 
gonadotropínov, estradiolu a testosterónu na predpubertálnu úroveň. To má za následok 
pozastavenie alebo dokonca ústup príznakov puberty a prognózu vyššej telesnej výšky 
v dospelosti u týchto detí.  
 
Farmakokinetické údaje : 
Po intramuskulárnej aplikácii Decapeptylu Depot došlo k veľmi rýchlemu zvýšeniu 
koncentrácie triptorelínu v sére, pričom maximálne hodnoty boli zaznamenané v prvých 
hodinách. Vzápätí dochádza k 24-hodinovému biexponenciálnemu poklesu koncentrácií. 
Potom hladina triptorelínu v sére v priebehu 4 dní rastie k druhému maximu a po ňom opäť 
biexponenciálne klesá až po hladinu dokázateľnosti, ktorú dosiahne v 44. dni. 
Po subkutánnej injekcii prebieha rast pomalšie a dosahuje o niečo nižšie koncentrácie, než 
po intramuskulárnom podaní lieku. Pokles koncentrácie trvá dlhšie a pod hladinu 
dokázateľnosti sa dostáva po 65 dňoch. 
 
Biologická dostupnosť : 
Muži 
Systémová biologická dostupnosť aktívnej látky z intramuskulárneho depa bola 38,3 % v 
prvých 13 dňoch. Ďalšie uvoľňovanie prebiehalo lineárne priemerne 0,92 % dávky každý 
deň. Biologická dostupnosť po subkutánnej aplikácii tvorila 69 % hodnoty po 
intramuskulárnej aplikácii. 
 
Ženy 
Po 27 dňoch sledovania bolo možné dokázať priemerne 35,7 % aplikovanej dávky. Pritom 
došlo v priebehu prvých 13 dní k uvoľneniu 25,5 % a ďalšie uvoľňovanie prebiehalo lineárne 
priemerne 0,73 % dávky každý deň. 
Pri opakovanej aplikácii lieku v intervaloch 28 dní počas 6 mesiacov nedochádza k žiadnym 
signifikantným príznakom kumulácie. 
Vzhľadom na malý význam vylučovania triptorelínu obličkami a jeho veľkému terapeutickému 
rozsahu, nie je potrebné prispôsobovať dávky, ani uplatňovať individuálny prístup v rámci 
terapie u pacientov so zníženou funkciou obličiek. 
 
Indikácie : 
Muži 
Symptomatická liečba pokročilého, hormonálne závislého nádoru prostaty, "farmakologická 
orchiektómia" ako alternatíva chirurgickej, ako neoadjuvantná liečba pred odstránením 
predstojnice pri jej zhrubnutí na uľahčenie operačného výkonu, alebo ako adjuvantná liečba  
po odstránením predstojnice pri jej zhrubnutíi. 
Test hormonálnej citlivosti karcinómu prostaty na posúdenie potreby hormonálnej supresie 
alebo kastrácie. 
 
Ženy 
Symptomatické nezhubné nádory maternice, nezhubné nádory maternice spojené 
s neplodnosťou (sterilitou) alebo neschopnosťou donosiť plod (infertilitou) a výskyt 
nezhubných nádorov v mladom veku. 
Ďalej pri indikácii potlačenia produkcie vaječníkových hormónov, ako predoperačné opatrenie 
na zmenšenie jednotlivých nezhubných nádorov v prípade ich predpokladaného operačného 
odstránenia, alebo v prípade chirurgického odstránenia celej maternice. 
Pri zistení prítomnosti ohraničeného tkanivového ložiska podobajúceho sa maternicovej 
sliznici (endometrióza) pomocou osobitného prístroja-laparoskopu, pri indikácii potlačenia 
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produkcie hormónov, ktoré vylučujú vaječníky, pokiaľ ochorenie primárne nevyžaduje 
chirurgickú terapiu. Liečba Decapeptylom Depot je vhodná i pred plánovanou endoskopickou 
chirurgickou liečbou. 
Asistovaná reprodukcia - IVF a ET metodika. 
 
Deti: 
Liečba dokázanej centrálnej predčasnej puberty (u dievčat mladších ako 9 rokov a u chlapcov 
mladších ako 10 rokov). 
 
Kontraindikácie : 
Muži 
Dokázaná hormonálna nezávislosť zhubného nádoru prostaty. Po chirurgickej kastrácii sa 
podávaním Decapeptylu Depot nedosiahne ďalší pokles hladiny testosterónu. 
 
Ženy 
Klinicky manifestná osteoporóza alebo jej zvýšené riziko (napríklad znížená denzita kostí). 
Tehotenstvo a laktácia. 
U pacientok s viacerými cystami na vaječníkoch, u ktorých počet ultrazvukom zistených 
folikulov presiahne 10, by sa podávanie Decapeptylu Depot malo zvažovať s maximálnou 
opatrnosťou. 
 
Deti: 
Postupujúce nádory mozgu. 
 
Všeobecne: 
Známa precitlivenosť na triptorelín, polyglaktín trichlórtrifluóretán, dextrán alebo inú zložku 
lieku. 
 
Nežiaduce účinky : 
Muži 
Na začiatku liečby sa v dôsledku zvýšenia hladín hormónu testosterónu niekedy objavujú 
bolesti v kostiach alebo ich zhoršenie, zhoršenie močenia, svalová slabosť dolných končatín 
alebo lymfatické edémy. 
V neskoršej fáze liečby sa môžu vyskytnúť ťažkosti spojené s poklesom hladiny pohlavných 
hormónov ako sú napr. návaly s potením, červenanie tváre, strata libida a potencie, v 
zriedkavých prípadoch zväčšenie prsníkovej žľazy, zmenšenie semenníkov a poruchy spánku. 
Veľmi zriedkavo sa vyskytuje znížený rast fúzov a strata ochĺpenia na hrudníku, rúkách a 
nohách. 
Ďalej sa u mužov môžu vyskytnúť: depresívna nálada, zmeny hmotnosti, nechutenstvo, 
bolesti hlavy, zvýšenie pečeňových hladín enzýmov (LDH, GGT, AST, ALT) a celkom 
výnimočne krvné zrazeniny. U jedného pacienta došlo k pľúcnej embólii. 
 
Ženy 
Vzhľadom na to, že pri liečbe Decapeptylom Depot dochádza k poklesu plazmatických hladín 
pohlavných hormónov, môžu sa u pacientok objaviť príznaky, ktoré sa vyskytujú u žien v 
období klimaktéria. Najčastejšie sú to návaly s potením, krvácanie alebo špinenie, 
nedostatočná tvorba pošvového sekrétu, bolestivosť pri pohlavnom styku, zmeny hmotnosti, 
strata libida. Vplyvom nízkych hladín estrogénov sa môžu po dlhodobej liečbe objaviť 
príznaky osteoporózy, ktoré sú však reverzibilné do 6-9 mesiacov po ukončení liečby. 
U žien sa tiež môžu vyskytnúť: bolesti hlavy, poruchy spánku, pocity depresie alebo 
podráždenia, bolesti chrbtice, sporadicky dochádza k zvýšeniu hladín enzýmov pečene, 
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miernemu zvýšeniu hladiny cholesterolu, výskytu kvalitativne zníženej citlivosti a poruchám 
zraku. 
Asistovaná reprodukcia: vzhľadom na to, že u týchto techník sa súčasne aplikujú exogénne 
gonadotropíny, trvajú príznaky hormonálnej deprivácie iba niekoľko dní. Preto je potrebné 
starostlivo monitorovať rast folikulov z dôvodu včasného zistenia prípadnej hyperstimulácie 
vaječníkov. 
 
Deti 
Vzácne sa môže vyskytnúť výtok a krvácanie z pošvy, vracanie, nevoľnosť a alergická 
reakcia. 
 
Všeobecne 
V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť reakcie z prectlivenosti ako napr. svrbenie kože, 
teplota, anafylaxia. Reakcie z precitlivenosti boli pozorované tiež po aplikácii dextranu. 
Zriedka sa môže objaviť bolestivosť v mieste vpichu. Pri opakovanom výskyte závažnejších 
nežiaducich účinkov je potrebné liečbu prerušiť.  
Nežiaduce účinky sú však obyčajne miernejšieho stupňa a po ukočení liečby vymiznú. 
 
Interakcie : 
Vzájomné účinky s inými liekmi nie sú známe. V prípade užívania iných liekov, informujte 
lekára. 
 
Dávkovanie : 
Decapeptyl Depot sa podáva injekčne raz za 28 dní (dávka 3,75 mg triptorelínu). Aplikuje sa 
buď subkutánne, napr. do oblasti brucha, bedier, prípadne stehna, alebo hlboko do svalu. 
Miesto vpichu injekcie sa každý mesiac strieda. 
Pokiaľ je známe, netreba u pacientov s obmedzenou funkciou obličiek znižovať dávku alebo 
predlžovať interval medzi aplikáciami. 
 
Karcinóm prostaty 
Za účelom trvalej supresie hladín testosterónu je dôležité dodržiavať štvortýždňové intervaly 
v podávaní. Po jednorazovej aplikácii možno pri úspešnej supresii testosterónu počítať s jeho 
opätovným rastom nad hladinu po kastrácii spravidla najskôr po 40 dňoch. 
V iniciálnej fáze by sa malo zvážiť doplnenie liečby vhodným antiandrogénom, aby sa oslabil 
vplyv začiatočného rastu testosterónu a zhoršenia klinickej symptomatológie. 
Terapia hormonálne závislého karcinómu prostaty Decapeptylom Depot je spravidla liečba 
dlhodobá. V liečbe Decapeptylom Depot sa pokračuje tak dlho, dokiaľ sa dá dokázať 
hormonálna závislosť choroby. 
Úspešnosť liečby (remisia, stabilizácia choroby), sa kontroluje pravidelnými klinickými 
vyšetreniami     
(sonografia, röntgen, scintigrafia skeletu) a pomocou stanovenia pre prostatu špecifických 
antigénov (PSA) a sérového testosterónu. 
Pri použití Decapeptylu Depot na určenie hormonálnej závislosti nádoru sa táto závislosť dá 
spravidla objasniť o tri mesiace. 
 
Myómy maternice a endometrióza 
Liečba by sa mala začať približne na tretí deň menštruácie. 
Vzhľadom na možné pôsobenie na denzitu kostí by doba liečenia nemala presiahnuť 6 
mesiacov. Pokiaľ je liečba myómov triptorelínom indikovaná ako príprava na operáciu, potom 
je odporúčaná dĺžka liečby pred operáciou minimálne 3 mesiace a chirurgický výkon by mal 
byť vykonaný pred ukončením účinku poslednej dávky (t.j. napr. u liečby trvajúcej 3krát 28 
dní nie neskôr ako v 84. deň liečby). 
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Asistovaná reprodukcia 
Aplikuje sa jednorazovo, obyčajne 2.-3. deň cyklu (folikulárna fáza) alebo v 22. deň cyklu 
(luteálna fáza). 
 
Centrálna predčasná puberta: 
Na začiatku liečby sa v nultom, štrnástom a dvadsiatom ôsmom dni podá obsah jednej 
injekčnej striekačky zodpovedajúcej 3,75 mg triptorelínu. Potom sa aplikuje po jednej injekcii 
každé ďalšie 4 týždne. Pokiaľ je účinok nedostatočný, je možné injekcie aplikovať každé 3 
týždne. Dávkovanie sa riadi podľa telesnej hmotnosti. Deťom s hmotnosťou pod 20 kg sa 
aplikuje dávka 1,875 mg triptorelínu (polovičná dávka), deťom o hmotnosti 20 kg až 30 kg 
sa aplikuje dávka 2,5 mg (2/3 plnej dávky) a deťom o hmotnosti nad 30 kg sa aplikuje dávka 
3,75 mg triptorelínu (plná dávka). 
Liečba sa ukončí po dosiahnutí kostného veku u dievčat viac ako 12 rokov a u chlapcov viac  
ako 13 rokov. 
Liečba detí s centrálnou predčasnou pubertou vyžaduje individuálny prístup a jej dĺžku určuje 
odborný lekár (detský endokrinológ alebo detský gynekológ). 
 
Spôsob prípravy : 
Obsah setu : 
1 injekčná striekačka s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu (A) 
1 injekčná striekačka s mikrokapsulami s liečivom (B) 
2 injekčné ihly (pre s.c. alebo i.m. aplikáciu) 
1 spojovací konektor 
 
Vlastná príprava : 
Balenie prípravku pred plánovanou aplikáciou vyberte z chladničky. Set otvorte. Vyberte 
striekačku A a odstráňte z nej gumovú zátku (obr.2). Skrutkovitým pohybom na striekačku 
nasaďte spojovací konektor (obr.3). Po odstránení gumovej zátky zo striekačky B (obr.4) 
spojte striekačku B so striekačkou A konektorom (obr.5). 
Pretlačte časť obsahu striekačky A (suspenzný prostriedok) do striekačky B (obr.6) a späť. 
Tento pohyb pomaly opakujte, minimálne 7krát (obr.7). Vytvorenú suspenziu pretlačte do 
jednej zo striekačiek, odpojte ju od konektora a nasaďte na ňu injekčnú ihlu (obr.8). 
 
Spôsob podávania : 
Pripravenú suspenziu ihneď aplikujte hlboko intramuskulárne alebo subkutánne. 
 
Upozornenie : 
Účinnosť liečby by mala byť sledovaná meraním hladín pohlavných hormónov. 
 
Muži 
V prvých 10 dňoch liečby dochádza prechodne k zvýšenej tvorbe testosterónu, čo môže 
spôsobiť tzv.flare up fenomén, t.j. prechodné počiatočné zhoršenie ťažkostí pacienta - 
nástup alebo zosilnenie bolestivosti kostí, sťaženie močenia spôsobené obštrukciou 
močových ciest, svalová slabosť dolných končatín, opuchy lymfatických uzlín, príznaky 
stlačenia miechy zo zrútenia stavca. Pacient by mal byť poučený, že má informovať lekára v 
prípade, ak sa u neho na začiatku liečby vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov. 
Súčasne by mal lekár zvážiť podanie antiandrogénu v začiatočnej fáze liečby (pozri 
dávkovanie). 
 
Ženy 
U žien vo fertilnom veku musí byť pred začatím terapie vylúčené tehotenstvo. Počas liečby 
by pacientky mali používať nehormonálne antikoncepčné prostriedky ako prevenciu 
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otehotnenia a v prípade liečby endometriózy alebo myómov by ich mali používať až do 
opätovného nástupu menštruácie. 
Pred začatím terapie je nutné vynechať lieky, ktoré obsahujú estrogény (napr. perorálna 
antikoncepcia) a nemali by sa užívať počas celej doby liečby. 
V priebehu liečby myómov maternice by sa mala veľkosť maternice a myómu pravidelne 
sledovať, napr. sonograficky. Neúmerne rýchle zmenšenie objemu maternice v porovnaní s 
objemom myómu malo v niekoľkých prípadoch za následok krvácanie a sepsu. 
Vzhľadom na to, že počas liečby žien prestáva menštruácia, pacientka by mala informovať 
svojho lekára v prípade, že menštruácia bude pretrvávať. 
 
Deti: 
Na začiatku liečby by mal byť vek u dievčat nižší ako 9 rokov a u chlapcov menej ako 10 
rokov. 
Po skončení liečby dôjde k rozvoju charakteristických znakov puberty. Informácie, ktoré sa 
týkajú budúcej fertility, sú zatiaľ obmedzené. U väčšiny dievčat začína menštruácia 
v priemere rok po ukončení liečby a je vo väčšine prípadov pravidelná. 
Pred začatím liečby treba vylúčiť pseudopubertas praecox (nádory alebo zväčšenie 
pohlavných žliaz alebo nadobličiek) a gonadotropín–independentnú pubertas praecox 
(testikulárna toxikóza, familiárna hyperplázia Leydigových buniek). 
U dospelých aj u detí boli hlásené alergické a anafylaktické reakcie. Jedná sa o miestné 
reakcie aj o celkové príznaky. Patogenéza nebola objasnená. Viac prípadov sa pozorovalo 
u detí. 
 
Uchovávanie : 
Uchovávajte pri teplotách od 2°C do 8°C! Chrániť pred svetlom a vlhkom! Pre transport 
(napr. z lekárne k lekárovi) použite chladiaci obal.  
 
Varovanie: 
Prípravok sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. 
Pripravená suspenzia má trvanlivosť 3 minúty, je určená na okamžitú aplikáciu. 
 
Balenie : 
Set na jednorazové použitie obsahuje: 
1 injekčnú striekačku s liečivom v mikrokapsulách 
1 injekčnú striekačku s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu 
2 injekčné ihly  
1 spojovací konektor (spojku na prepojenie obidvoch striekačiek) 
 
Dátum poslednej revízie: 
MÁJ 2002  
 


