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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Suprelorin 
deslorelinum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky 

(CVMP) předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s veterinárním lékařem vašeho zvířete. Chcete-li 

získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na jeho 

veterinárního lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky 

svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 

Co je Suprelorin? 

Suprelorin je implantát, který obsahuje léčivou látku deslorelin. Je k dispozici v předplněném 

aplikátoru. 

K čemu se přípravek Suprelorin používá? 

Přípravek Suprelorin se používá u psů a fretek (v obou případech výhradně samců) k vyvolání 

dočasné neplodnosti. Používá se u zdravých, nekastrovaných, pohlavně dospělých psů a fretek. 

Implantát se zavádí podkožně do volné kůže na hřbetě mezi nižší krční a bederní oblastí u psů a 

mezi lopatkami u fretek. Účinek přípravku Suprelorin se u psů dostaví přibližně po 6 týdnech a u 

fretek po 5 až 14 týdnech. V případě 4,7mg implantátu účinek u psů přetrvává po dobu 6 měsíců a 

v případě 9,4mg implantátu po dobu 12 měsíců (u fretek po dobu 16 měsíců). Poté může být u psa 

nebo fretky v případě potřeby implantát opětovně zaveden.  
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Jak přípravek Suprelorin působí? 

Léčivá látka v přípravku Suprelorin, deslorelin, působí jako přirozený gonadotropin uvolňující 

hormon (GnRH), který řídí vylučování dalších hormonů ovlivňujících plodnost. Přípravek Suprelorin 

se podává jako implantát, který pomalu a nepřetržitě uvolňuje nízkou dávku deslorelinu. Tím se 

potlačuje (blokuje) tvorba folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH). 

V důsledku toho cirkuluje v krvi psů a fretek méně testosteronu, přestává se vytvářet sperma a 

snižuje se jejich libido. Pokud se samec psa nebo fretky léčený přípravkem Suprelorin spáří s 

hárající samicí, bude pravděpodobnost březosti samice extrémně nízká. 

Jak byl přípravek Suprelorin zkoumán? 

Přípravek Suprelorin byl zkoumán v terénních podmínkách u psů s váhou mezi 10 a 25 kg, kteří 

byli po implantaci sledováni po dobu až jednoho roku, a dále u samců fretek s váhou mezi 1 a 1,7 

kg, kteří byli po implantaci provedené na začátku období páření sledováni po dobu až 6 měsíců. 

Studie hodnotily účinek přípravku Suprelorin na hladiny testosteronu v krvi a velikost varlat u psů a 

fretek a dále schopnost psů produkovat sperma pro odběr. V některých z těchto studií dostávali psi 

a fretky přípravek Suprelorin více než jednou a po aplikaci posledního implantátu byli sledováni po 

dobu až jednoho roku. Bezpečnost přípravku Suprelorin byla zkoumána tak, že psům byl podán 

více než 10násobek a fretkám více než 6násobek doporučené dávky. 

Jaký přínos přípravku Suprelorin byl prokázán v průběhu studií? 

Všechny studie prokázaly snížení hladin testosteronu v krvi, zmenšení varlat, menší libido a 

sníženou spermatogenezi (stav, kdy se ve varlatech vytváří méně spermatu). Tyto účinky se u více 

než 95 % psů dostavily 6 týdnů po implantaci a u fretek 5 až 14 týdnů po implantaci. U většiny psů 

se normální vlastnosti semene znovu objevily asi rok po poslední léčbě a psi byli schopni se 

úspěšně pářit s fenami poté, co bylo podávání přípravku Suprelorin ukončeno. U fretek nebylo 

znovunabytí normální plodnosti po ukončení léčby zkoumáno.  

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Suprelorin?  

U psů se může v průběhu prvních dvou týdnů po implantaci objevit mírný otok v místě implantátu. 

Může také dojít k výskytu lokálních reakcí (např. zánětu, zatvrdnutí), a sice v průběhu až tří měsíců 

po zavedení implantátu. Jakýkoli otok nebo lokální reakce samovolně odezní. U fretek se může v 

místě implantátu přechodně objevit mírný otok, svědění nebo zarudnutí. Přípravek Suprelorin se 

nedoporučuje používat u psů a fretek před dosažením věku pohlavního dospívání, neboť u takových 

zvířat nebyl zkoumán. Velikost varlat se během léčby zmenší. Úplný seznam nežádoucích účinků 

hlášených v souvislosti s přípravkem Suprelorin je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Tento veterinární léčivý přípravek byl vyvinut speciálně pro psy a fretky a není určen k použití u 

lidí. Kontakt přípravku s kůží není pravděpodobný, pokud k němu však dojde, je třeba zasažené 

místo okamžitě opláchnout, neboť tyto typy látek se mohou vstřebávat kůží. Přípravek by neměly 

podávat těhotné ženy. 
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Při podávání přípravku je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k aplikaci léku do vlastního těla. 

To se zajistí tím, že zvířata budou pod kontrolou a aplikační jehla bude do okamžiku implantace 

kryta. V případě náhodné aplikace léku do vlastního těla je třeba neprodleně vyhledat lékařskou 

pomoc a předložit lékaři příbalovou informaci nebo etiketu přípravku.  

Na základě čeho byl přípravek Suprelorin schválen?  

Výbor CVMP rozhodl, že přínosy přípravku Suprelorin při umělém vyvolání dočasné neplodnosti 

u zdravých, nekastrovaných, pohlavně dospělých psů a fretek převyšují jeho rizika, a proto 

doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto 

přípravku jsou k dispozici v části této zprávy EPAR věnované vědecké diskusi. 

Další informace o přípravku Suprelorin: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Suprelorin platné v celé Evropské unii 

dne 10. července 2007. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na 

etiketě/vnějším obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2012. 
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