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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA - čítajte pozorne! 
 

DECAPEPTYL®  0,1 mg   
DECAPEPTYL®  0,5 mg 

(triptorelín acetát) 
Injekčný roztok 

 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 
Ferring GmbH, Kiel, Spolková republika Nemecko 
 
Zloženie: 
Decapeptyl® 0,1 mg: 
1 pripravená injekcia s 1 ml roztoku obsahuje triptorelín  acetát 105 μg, čo zodpovedá 95,6 μg 
triptorelínu - liečivej zložky, ďalej obsahuje chlorid sodný, vodu na injekciu a ako ďalšiu zložku kyselinu 
octovú - koncentrovanú. 
 
Decapeptyl® 0,5 mg: 
1 pripravená injekcia s 1 ml roztoku obsahuje triptorelín acetát 525 μg, čo zodpovedá 478,1 μg 
triptorelínu-liečivej zložky, ďalej obsahuje chlorid sodný, vodu na injekciu a ako ďalšiu zložku kyselinu 
octovú - koncentrovanú. 
 
Farmakoterapeutická skupina: 
Hormón (látka s hormonálnou aktivitou) 
 
Charakteristika: 
Triptorelín acetát je syntetický dekapeptid a analóg prírodného hypotalamického hormónu GnRH 
(hormón uvoľňujúci gonadotropín). Triptorelín pôsobí dlhšie na natívny GnRH a viac stimuluje 
hypofýzu k uvoľňovaniu LH a FSH. Každodenná aplikácia triptorelín acetátu má rovnaký účinok ako 
nepretržitá aplikácia GnRH. Po krátkej počiatočnej fáze zvýšenej sekrécie LH a FSH sa hypofýza 
stáva nevnímavou (supresia hypofyzárnej hormogenézy), hladiny LH a FSH sa znižujú, a preto sa 
znižuje produkcia pohlavných hormónov pohlavnými žľazami. 
 
Pri testosterón – senzitívnej rakovine prostaty: prudký pokles hladiny testosterónu (o 10 až 15% 
referenčných hodnôt) má za následok obmedzenie rastu nádoru. 
 
Pri asistovanej reprodukcii: supresia hypofyzárnej hormogenézy spôsobená triptorelínom pred 
začatím podávania gonadotropínov vedie k lepšej a jednoduchšie kontrolovanej ovariálnej 
hyperstimulácii. Zabráni sa nepriaznivým endogénnym vplyvom  (predčasný vzostup hladiny LH) a 
postup liečby je flexibilnejší.   
 
Indikácie: 
Decapeptyl je indikovaný: 

- k liečbe pokročilej rakoviny prostaty, pri ktorej je potrebné potlačenie tvorby testosterónu, 
- k supresii hypofyzárnej hormogenézy pred kontrolovanou ovariálnou hyperstimuláciou 

(COS) a v jej priebehu pri asistovanej reprodukcii. 
 

Kontraindikácie: 
Liek sa neaplikuje: 

- pri známej precitlivenosti na triptorelín alebo na niektorú z pomocných látok 
- pri hormonálne nesenzitívnych nádoroch 
- po orchidektómii 
- v gravidite 

 
Nežiaduce účinky: 
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Bolesť v mieste aplikácie injekcie. 
Pri rakovine prostaty: 
V dôsledku zníženej hladiny testosterónu sa často objavujú tieto nežiaduce účinky: návaly tepla, 
znížené libido a impotencia. Menej obvyklé sú: gynekomastia, atrofia semenníkov, hypertenzia a 
potenie. V dôsledku zvýšenej koncetrácie testosterónu v prvom týždni liečby môže dôjsť k zvýšeniu  
znakov a príznakov (najmä bolesť kostí). V niektorých prípadoch je pozorovaná nepriechodnosť 
močových ciest so zníženou funkciou obličiek spoločne s pocitom tiesne, slabosti a parestéziou nôh.  
 
Pri kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii: 
V dôsledku meniacej sa hladiny gonadotropínu a estradiolu (zvýšenie v prvých dňoch s následným 
znížením) sa často objavujú tieto nežiaduce účinky: návaly tepla, zmeny nálady, bolesti hlavy a únava. 
Často možno pozorovať vyrážky a svrbenie. Niekedy sa objavuje nevoľnosť, bolesti brucha, závraty a 
bolesť či zvýšená citlivosť prsníkov. Po začiatku strednej luteálnej fázy sa takmer vo všetkých 
prípadoch objavuje normálna menštruácia. V niektorých prípadoch sa môže objaviť slabé krvácanie 
(špinenie).  
Pri aplikácii triptorelínu s gonadotropínmi by mohla byť pravdepodobnosť ovariálnej hyperstimulácie 
väčšia ako pri aplikácii samotných gonadotropínov. V počiatočnej fáze liečby sa môžu objaviť 
ovariálne cysty. 
 
Interakcie: 
Vzájomné účinky s inými prípravkami zatiaľ nie sú známe. 
 
Dávkovanie: 
Injekčný roztok Decapeptyl sa musí aplikovať podkožne. 
 
Rakovina prostaty: 
Počas prvých 7 dní liečby sa denne aplikuje podkožne 0,5 mg triptorelín acetátu. Na ôsmy deň sa 
denná dávka zníži na 0,1mg. 
 
Kontrolovaná ovariálna hyperstimulácia pri asistovanej reprodukcii: 
Každý deň sa injekčne aplikuje 1ml injekčného roztoku Decapeptyl 0,1mg/ml alebo 0,2 ml injekčného 
roztoku Decapeptyl 0,5 mg/ml. Túto liečbu je nutné začať v rannej folikulárnej fáze (2. deň cyklu) alebo 
v strednej luteálnej fáze (21. deň alebo 7 dní po zvýšení ovulačnej teploty). Po 10 až 14 dňoch, keď sa 
dostatočne zníži koncentrácia LH, je možné zahájiť stimuláciu ovárií gonadotropínmi. Liečba triptorelín 
acetátom pokračuje bez zmeny. Ako náhle je pozorovaný adekvátny rast folikulov (obvykle po 7 až 14 
dňoch stimulácie), skončí sa podávanie triptorelín acetátu a gonadotropínu a podá sa hCG k vyvolaniu 
finálnej fázy zrenia folikulu. Kontrola odozvy ovárií (ultrazvukom a určenie hladiny estradiolu 
v plazme), odsatie vajíčka a technika fertilizácie sa uskutočňuje postupom všeobecne zaužívaným na 
danom pracovisku. 
 
Upozornenie: 
Triptorelínacetát musí byť aplikovaný lekárom, ktorý je dokonale oboznámený s hormonálnou terapiou 
týchto indikácií, alebo podľa jeho pokynov. 
 
Rakovina prostaty: 
Primárna necitlivosť na triptorelín acetát je možná, taktiež sa necitlivosť môže objaviť počas liečby. Je 
možné očakávať skríženú rezistenciu medzi triptorelín acetátom a inými agonistami GnRH. V priebehu 
prvého týždňa sa môžu znaky a príznaky zhoršiť. 
 
Pacientov s nepriechodnosťou močových ciest v dôsledku metastáz je počas prvého týždňa potrebné 
starostlivo sledovať. Taktiež to platí aj u pacientov s metastázami do chrbtice (pozri tiež nežiaduce 
účinky). U týchto pacientov by bola vhodnejšia orchidektómia a liečba estrogénmi. 
 
Účinnosť liečby je možné pozorovať podľa koncentrácie testosterónu v sére a klinických známok 
rakoviny prostaty. Na začiatku liečby, obvykle v priebehu  prvého týždňa, dochádza ku zvýšenej 
koncentrácii testosterónu v sére. Preto je v tejto fáze liečby meranie koncetrácie testosterónu 
zbytočné.    
 
Kontrolovaná ovariálna hyperstimulácia pri technikách asistovanej reprodukcie: 
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Indukcia ovulácie sa musí robiť pod prísnym lekárskym dohľadom. Pri kontrolovanej ovariálnej 
hyperstimulácii s liečbou triptorelín acetátom existujú riziká súvisiace s technikami asistovanej 
reprodukcie, napríklad mimomaternicová gravidita a viacpočetná gravidita. 
 
Aplikácia agonistov GnRH pri kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii môže zvýšiť nebezpečenstvo 
nadmernej hyperstimulácie, predovšetkým u žien s polycystickými vaječníkmi. Z tohto dôvodu je pri 
stimulačnej fáze nutné dôkladné lekárske monitorovanie. Ak sa objavia príznaky nadmernej ovariálnej 
hyperstimulácie, je nutné prerušiť stimuláciu gonadotropínov a v žiadnom prípade sa nesmie podať 
hCG. Pôsobenie LH môže v tejto fázy viesť k ovariálnemu hyperstimulačnému syndrómu (OHSS). 
V priebehu počiatočnej fázy liečby triptorelín acetátom sa môžu objaviť cysty vaječníkov. Doposiaľ 
nebolo hlásené, že by prítomnosť cýst ovplyvňovala kontrolovanú ovariálnu hyperstimuláciu.  
 
Uchovávanie: 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. 
 
Decapeptyl® je potrebné uchovávať pri teplote do +8°C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v 
pôvodnom obale.  
 
Varovanie: 
Liek sa nesmie použiť po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa 
vzťahuje na posledný deň v mesiaci. 
 
Balenie: 
Decapeptyl® 0,1mg: 
7 jednorazových striekačiek, v každej po 1 ml roztoku 
28 jednorazových striekačiek, v každej po 1 ml roztoku 
 
Decapeptyl® 0,5mg: 
7 jednorazových striekačiek, v každej po 1 ml roztoku 
 
Dátum poslednej revízie: 
Október 2006   
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