
 

 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8447  
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu  An agency of the European Union   
 

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
 

EMA/310421/2007 
EMEA/V/C/000109 

Kokkuvõte üldsusele 

Suprelorin 
desloreliin 

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles 

selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud 

dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused. 

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma 

haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite 

lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu 

kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa). 

Mis on Suprelorin? 

Suprelorin on implantaat, mis sisaldab toimeainena desloreliini. Implantaati turustatakse 

eeltäidetud implantaatoris. 

Milleks Suprelorini kasutatakse? 

Suprelorini kasutatakse ajutise viljatuse tekitamiseks isastel koertel ja valgetuhkrutel. Seda 

kasutatakse tervetel suguküpsetel kastreerimata koertel ja valgetuhkrutel. Implantaat 

paigaldatakse koertel seljale naha alla kaela alaosa ja nimmepiirkonna vahelisse liikuva nahaga 

piirkonda ning valgetuhkrutel abaluude vahele. Suprelorini toime algab koertel ligikaudu kuue 

nädala pärast ja valgetuhkrutel 5–14 nädala pärast. Suprelorini toime kestab koertel kuus kuud 

4,7 mg implantaadi korral ning 12 kuud 9,4 mg implantaadi korral (16 kuud valgetuhkrutel), mille 

järel võib koerale ja valgetuhkrule paigaldada vajaduse korral uue implantaadi. 
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Kuidas Suprelorin toimib? 

Suprelorini toimeaine desloreliin sarnaneb toime poolest loodusliku hormooni gonadotropiini 

vabastajahormooniga (GnRH), mis reguleerib muude viljakust määravate hormoonide eritumist. 

Suprelorini manustatakse implantaadina, mis vabastab pidevalt väikestes annustes desloreliini. See 

pärsib folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) ja luteiniseeriva hormooni (LH) teket. Selle 

tulemusena on isastel koertel ja valgetuhkrutel vereringes vähe testosterooni, neil ei teki enam 

spermat ja nende sugutung väheneb. Kui Supreloriniga ravi saav koer või valgetuhkur paaritub 

indleva emase koera või valgetuhkruga, on emase koera või valgetuhkru tiinestumisvõimalus väga 

väike. 

Kuidas Suprelorini uuriti? 

Suprelorini kasutamist uuriti välitingimustes koertel kehamassiga 10–25 kg, keda jälgiti kuni ühe 

aasta jooksul pärast implantaadi paigaldamist, ning valgetuhkrutel kehamassiga 1–1,7 kg, keda 

jälgiti kuni kuue kuu jooksul pärast implantaadi paigaldamist paaritumishooaja algul. Uuringutes 

vaadeldi Suprelorini toimet koerte ja valgetuhkrute vere testosteroonisisaldusele, nende munandite 

suurust ja koerte võimet produtseerida kogumiseks spermat. Mõningates uuringutes manustati 

koertele ja valgetuhkrutele Suprelorini mitu korda ja neid jälgiti kuni ühe aasta jooksul pärast 

viimase implantaadi saamist. Suprelorini ohutust uuriti pärast koertele soovituslikust annusest 

rohkem kui 10 korda suurema ja valgetuhkrutele soovituslikust annusest rohkem kui 6 korda 

suurema annuse andmist. 

Milles seisneb uuringute põhjal Suprelorini kasulikkus? 

Kõikides uuringutes ilmnes vere testosteroonisisalduse, munandite suuruse, libiido ja 

spermatogeneesi vähenemine (munandites tekib vähem seemnerakke). Rohkem kui 95%-l 

koertest algas see toime kuue nädala möödumisel implantatsioonist ja valgetuhkrutel 5–14 nädala 

möödumisel implantatsioonist. Enamikul koertel taastusid sperma normaalsed omadused ligikaudu 

ühe aasta möödumisel viimasest ravist ning koerad suutsid edukalt paarituda pärast Supreloriniga 

ravi lõpetamist. Valgetuhkrute viljakuse taastumist ravi lõpetamisel ei ole uuritud.  

Mis riskid Supreloriniga kaasnevad?  

Koertel võib kahe nädala jooksul pärast implantatsiooni tekkida implanteerimiskohal mõõdukas 

turse. Kuni kolme kuu jooksul pärast implantatsiooni võib tekkida ka paikseid reaktsioone (nt 

põletik, kõvenemine). Tekkiv turse või paikne reaktsioon kaob iseenesest. Valgetuhkrutel võivad 

tekkida implanteerimiskohal mõõdukas turse, sügelus ja punetus. Suprelorini ei soovitata kasutada 

puberteedieelses eas koertel ega valgetuhkrutel, sest selle kasutamist ei ole neil loomadel uuritud. 

Munandite suurus ravi ajal väheneb. Suprelorini kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on 

pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

See veterinaarravim on välja töötatud spetsiaalselt koertele ja valgetuhkrutele ja see ei ole ette 

nähtud inimestele kasutamiseks. Kuigi ravimi nahaga kokkupuutumine on ebatõenäoline, tuleb 

sellisel juhul nahapinda kohe pesta, sest seda liiki ained võivad imenduda läbi naha. Preparaati ei 

tohi manustada rase. 
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Ravimi manustamisel vältige hoolikalt ravimi süstimist kogemata iseendale, tagades looma piisava 

liikumatuse ja manustamisnõela katmise kuni implantatsioonihetkeni. Juhusliku enesesüstimise 

korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.  

Miks Suprelorin heaks kiideti?  

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Suprelorini kasulikkus ajutise viljatuse tekitamisel tervetel 

kastreerimata suguküpsetel isastel koertel ja valgetuhkrutel on suurem kui sellega kaasnevad 

riskid, ning Suprelorinile soovitati anda müügiluba. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva 

Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes. 

Muu teave Suprelorini kohta 

Euroopa Komisjon andis Suprelorini müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 

10. juulil 2007. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: märts 2012. 
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