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Improvac (gonadotropiini vabastava faktori (GnRF) 
analoogvalgu konjugaat) 
Improvaci ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Improvac ja milleks seda kasutatakse? 

Improvac on immunoloogiline ravim, mida kasutatakse kultidel, et vähendada kuldilõhna lihal, mis 
saadakse loomadelt pärast tapmist. Kuldilõhn on ebameeldiv lõhn või maitse, mis võib esineda 
kastreerimata suguküpsete kultide lihal või nende lihast valmistatud toodetel. Kuldilõhna põhjustab 
looduslike ühendite androstenooni ja skatooli teke ja kogunemine nende loomade rasvkoes. Improvaci 
kasutatakse alternatiivina füüsilisele kastratsioonile (munandite eemaldamisele), et vähendada nende 
ühendite sisaldust. Improvac vähendab sigadel ka agressiivset ja seksuaalset käitumist (selgatõusmine). 

Improvaci tohib kasutada ka vähemalt 14-nädalastel emistel, kes on ette nähtud turustamiseks, et 
ajutiselt pärssida munasarja funktsiooni (indluse supressioon), et vähendada soovimatute tiinuste arvu 
tapmisele määratud nooremistel ja vähendada sellega seotud seksuaalset käitumist (seisev indlus). 

Improvac sisaldab toimeainena gonadotropiini vabastava faktori (GnRF) analoogvalgu konjugaati. 

Kuidas Improvaci kasutatakse? 

Improvaci turustatakse süstelahusena ja see on retseptivaktsiin. Improvaci manustatakse kultidele ja 
emistele kahe süstena, vaheajaga vähemalt 4 nädalat. Improvaci süstitakse kaelanaha alla, otse kõrva 
taha. Kultidele tehakse esimene süst vähemalt 8 nädala vanuses ja teine 4–6 nädalat enne tapmist. 
Improvaci toime algab järk-järgult 1 nädala jooksul pärast teist süsti. Androstenooni- ja skatoolisisaldus 
väheneb 4–6 nädala möödudes teisest süstest ning agressiivne ja seksuaalne käitumine 1–2 nädala 
möödudes teisest süstest. 

Emiste esimene süst tehakse vähemalt 14-nädalastele sigadele. Improvaci toime avaldub 1 nädal pärast 
teist süsti. Võib eeldada seksuaalkäitumise (seisva indluse) vähenemist 1–2 nädala möödumisel teisest 
süstest ning munasarjade funktsiooni immunoloogilise supressiooni kestust on näidatud 9 nädala jooksul 
pärast teist süstet. 

Kui vajate Improvaciga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 
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Kuidas Improvac toimib? 

Improvaci toimeaine on gonadotropiini vabastava faktori (GnRF) analoog (sarnane aine). Improvac 
stimuleerib sea immuunsüsteemi tootma antikehi gonadotropiini vabastava hormooni (GnRH) vastu, mis 
reguleerib immuunsüsteemis sugulist arengut. Kultidel pärsib see ajutiselt munandite funktsiooni ja 
steroidide, sh androstenooni vabanemist, mis on üks kahest kuldilõhna põhjusest. Teine kuldilõhna 
põhjustav looduslik ühend skatool tekib soolestikus ning skatoolisisaldus väheneb selle tõttu, et 
suguhormoonide sisalduse vähenemise tulemusena suudab maks skatooli tõhusamalt metaboliseerida 
(lagundada). Emistel pärsib GnRF-vastaste antikehade teke ajutiselt munasarjade talitlust ja indlust ning 
vähendab seetõttu soovimatute tiinuste esinemissagedust tapmisele määratud emistel, kui nad on kokku 
puutunud kastreerimata isaste sigadega, ning seksuaalkäitumist. 

Improvac sisaldab immuunvastuse tugevdamiseks ka adjuvanti (dekstraani (teatud suhkur) derivaat). 

Milles seisneb uuringute põhjal Improvaci kasulikkus? 

Mitmes väliuuringus oli Improvaciga vaktsineeritud sigade androstenooni- ja skatoolisisaldus tapmisel 
võrreldav androstenooni- ja skatoolisisaldusega kirurgiliselt kastreeritud sigadel. Peale selle oli 
Improvaciga vaktsineeritud sigadel vere testosteroonisisaldus väiksem. Uuringutes tõendati, et esimese 
süste toime on piiratud, ent teise süste järel tekivad GnRF-vastased antikehad. Aja jooksul antikehade 
sisaldus väheneb, ent on sellegipoolest piisavalt suur, et toime püsiks 4–6 nädala jooksul pärast teist 
süstet. 

Kolmes väliuuringus uuriti Improvaci efektiivsust agressiivse ja seksuaalse käitumise vähendamisel 
kultidel. Kahes uuringus vähenes sigadel agressiivne käitumine ja selgatõusmine 1–2 nädala möödudes 
teisest Improvaci süstest ning kolmandas uuringus vaadeldi pikaajalist toimet agressiivsele käitumisele 
ja selgatõusmisele üksnes pärast 4 nädalat. 

Emistel tehti kokku 14 labori- ja väliuuringut, et uurida Improvaci efektiivsust indluse pärssimisel 
nooremistel. Mõnes uuringus tõendati, et Improvac ennetas nooremiste sugulist küpsemist 
välitingimustes kuni tapmiseni ligikaudu 27 nädala vanuses, kui seda manustati 2 annusena, ja kuni 
60 nädala vanuseni, kui seda manustati 4 annusena. Lisauuringud tõendasid, et Improvac vähendas 
pärast teise annuse manustamist oluliselt munasarjade arengut, östradiooli ja progesterooni 
kontsentratsiooni ning innakäitumist. 

Uuringud tõendasid ka soovimatute tiinuste sageduse vähenemist, kui emiseid kasvatati tüüpilisest 
puberteedieast kauem ja peeti koos kastreerimata kultidega. Peale selle vähendas munasarjade 
funktsiooni pärssimine innaajal seksuaalset agressiivset käitumist. Emistel on munasarjade funktsiooni 
supressiooni kestus tõendatud 9 nädala jooksul pärast teist süstet. 

Mis riskid Improvaciga kaasnevad? 

Improvaci kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 seal 10st) on süstekoha turse, mis 
taandub järk-järgult, kuid 20–30%-l loomadest võib see püsida üle 6 nädala, ning lühiajaline 
kehatemperatuuri tõus 0,5–1,3 °C võrra 24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist. 

Improvaci kohta teatatud piirangute ja kõrvaltoimete täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Improvaci ei tohi kasutada aretusemistel ega -kultidel. Improvaci ei tohi kasutada tiinuse ajal. 
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Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Improvaci ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Improvaci juhuslik enesesüstimine võib tekitada inimesel sama reaktsiooni kui sigadel. Muu hulgas võib 
see ajutiselt vähendada suguhormoonide sisaldust ning meeste ja naiste viljakust, sh tekitada 
rasedusprobleeme. Nende nähtude tekkerisk on pärast teist või korduvat juhuslikku enesesüstimist 
suurem kui pärast esimest süstet. Juhuslikku enesesüstimist tuleb väga hoolikalt vältida. Improvaci peab 
kasutama üksnes koos ohutu süstimisseadmega, millel on nõelakaitse ja mehhanism, mis takistab 
päästiku juhuslikku vajutamist. Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja 
näidata talle pakendi infolehte või etiketti. 

Improvaci ei tohi sigadele manustada naised, kes on või võivad olla sel ajal rasedad. 

Vaktsiini juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb seda kohta otsekohe pesta veega. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha 
inimtoiduks tarvitada. 

Improvaciga vaktsineeritud sigade liha keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole. 

Improvaci Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Improvaci kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja 
soovitas vaktsiini kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Improvaci kohta 

Improvaci müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 11. mail 2009. 

Lisateave Improvaci kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/improvac 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2022. 
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