
 
 

 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands  

 An agency of the European Union       
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2022. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 
EMA/115881/2009 
EMEA/V/C/000136 

Improvac (gonadotropin stimuláló faktor (GnRF) analóg 
fehérje-konjugátum) 
Az Improvac-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény az Improvac és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Improvac egy immunológiai készítmény, amelyet hím sertéseknél alkalmaznak a levágást követően 
belőlük nyert hús „kanszagának” csökkentésére. A kanszag egy zavaró szag vagy íz, amely a nem 
kasztrált hím sertésekből származó húsban vagy húskészítményekben lehet jelen. A kanszagot két 
természetes vegyület, az androsztenon és a szkatol termelődése és felhalmozódása eredményezi ezen 
állatok zsírjában. Az Improvac-ot a fizikai kasztráció (a herék eltávolítása) helyett alkalmazzák ezen 
vegyületek jelenlétének csökkentésére. Az Improvac csökkenti a sertések agresszív és szexuális (egymás 
ugrálása) viselkedését is. 

Az Improvac 14 hetes vagy idősebb, piacra szánt nőstény sertéseknél is alkalmazható a petefészek 
működésének átmeneti elnyomására (az ösztrusz szuppressziója), a vágásra szánt süldő kocáknál a 
nemkívánt vemhességek számának csökkentése és az ezzel kapcsolatos szexuális viselkedés (fennálló 
ösztrusz) csökkentése céljából. 

Az Improvac hatóanyaga a gonadotropin stimuláló faktor (GnRF) analóg fehérje-konjugátum. 

Hogyan kell alkalmazni az Improvac-ot? 

Az Improvac oldatos injekció formájában, csak receptre kapható. Az Improvac-ot hím és nőstény 
sertéseknek két injekcióban adják, legalább 4 hét időeltéréssel. Az injekciót a bőr alá adják a nyakba, 
közvetlenül a fül mögé. Hím sertéseknél az első injekciót 8 hetes kortól, a másodikat pedig a levágás előtt 
4-6 héttel kell beadni. Az Improvac hatása fokozatosan, a második injekció beadását követő 1 héten belül 
alakul ki. Az androsztenon- és szkatolszint a második injekció beadása után 4-6 héttel kezd csökkenni, az 
agresszió és a szexuális viselkedés pedig a második injekció után 1-2 héttel kezd mérséklődni. 

Nőstény sertéseknél az első injekció 14 hetes kortól alkalmazandó. Az Improvac a második injekció 
beadása után 1 héttel kezdi kifejteni hatását. A szexuális viselkedés (fennálló ösztrusz) mérséklődése a 
második injekció után 1-2 héttel várható, és a petefészek-működés immunológiai szuppressziójának 
időtartama a második injekció után az eredmények alapján 9 hét. 
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Amennyiben az Improvac alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását az Improvac? 

Az Improvac hatóanyaga a gonadotropin stimuláló faktor (GnRF) analógja (hasonló anyag). Az Improvac 
azáltal fejti ki hatását, hogy ellenanyagok termelésére ösztönzi a sertés immunrendszerét a szexuális 
fejlődést szabályozó rendszer részét képező gonadotropinfelszabadító hormon (GnRH) ellen. Hím 
sertéseknél ez átmenetileg gátolja a herék működését és a szteroidok, köztük az androsztenon 
felszabadulását, ami a kanszag egyik okozója. A szkatol, a kanszag másik fő okozója, a belekben 
termelődik, és a szintje azért csökken, mert a nemi hormonok alacsonyabb szintje lehetővé teszi, hogy 
hatékonyabban metabolizálódjon (lebomoljon) a májban. Nőstény sertések esetében a GnRF elleni 
ellenanyagok termelődése átmenetileg gátolja a petefészek működését és az ösztruszt, és ezért 
csökkenti a nem kívánt vemhességek előfordulási gyakoriságát a vágásra szánt nőstény sertéseknél, 
amikor azok teljes hím sertésekkel együtt vannak tartva, valamint a szexuális viselkedést. 

Az Improvac adjuvánsként (az immunválaszt erősítő összetevő) egy olyan vegyületet is tartalmaz, 
amelyet dextránból, egy cukorból vonnak ki. 

Milyen előnyei voltak az Improvac alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Számos terepvizsgálatban az Improvac-kal kezelt sertések esetében a levágás idején az androsztenon és 
a szkatol szintje összehasonlítható volt a műtéti úton kasztrált sertésekével. Ezenfelül az Improvac-kal 
kezelt sertéseknél csökkent a vérben mért tesztoszteronszint is. Az első injekció korlátozott hatású volt, 
a második injekció után azonban megkezdődött a GnRF elleni ellenanyagok termelődése. Az 
ellenanyagok szintje idővel csökken, de még elegendően magas ahhoz, hogy a második injekció után 4-6 
héttel is  megbízható hatást váltson ki. 

Három terepvizsgálatban az Improvac hatékonyságát tanulmányozták az agresszió és a szexuális 
viselkedés csökkenésében hím sertéseknél. Két vizsgálat azt igazolta, hogy az agresszió és az egymás 
ugrálása csökken 1-2 héttel a második Improvac injekció után, a harmadik vizsgálat pedig csupán az 
agresszióra és egymás ugrálására kifejtett, hosszú távú hatást tanulmányozta 4 hét elteltével. 

Összesen tizennégy laboratóriumi és terepvizsgálatot végeztek nőstény sertésekkel, amelyek során az 
Improvac hatásosságát  süldőknél az ösztrusz szuppressziója terén tanulmányozták. Egyes vizsgálatok 
azt mutatták, hogy az Improvac a terepen lévő süldők nemi érését a körülbelül 27 hetes levágásig 
akadályozta meg a 2 adagos oltási séma, illetve 60 hetes korig a 4 adagos oltási séma alkalmazása 
esetén. További vizsgálatok azt mutatták, hogy az Improvac a petefészek fejlődésének, az ösztradiol és 
progeszteron koncentrációjának, valamint az ivari viselkedésnek a jelentős csökkenését eredményezte a 
második adag beadását követően. 

A vizsgálatok a nem kívánt vemhességek arányának csökkenését is kimutatták, amikor a nőstény 
sertések már átestek a pubertás koron és nem kasztrált hím sertésekkel együtt vannak elhelyezve. 
Ezenfelül a petefészek működésének gátlása az ivarzás során az agresszív szexuális magatartás 
csökkenéséhez vezetett. Nőstény sertések esetében a petefészek-működés szuppressziójának 
időtartama az eredmények alapján 9 hét a második injekció beadása után. 

Milyen kockázatokkal jár az Improvac alkalmazása? 

Az Improvac leggyakoribb mellékhatásai (10 sertés közül több mint 1-nél jelentkezhet) az injekció 
beadásának helyén fellépő duzzanat, amely fokozatosan felszívódik, de az állatok 20-30%-ánál több mint 
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6 héten át fennállhat, valamint a rövid ideig tartó, 0,5-1,3˚C közötti testhőmérséklet-emelkedés a 
vakcinázást követő 24 órán belül. 

Az Improvac alkalmazásával kapcsolatban jelentett korlátozások és az összes mellékhatás teljes 
felsorolása a használati utasításban található. 

Az Improvac nem adható nőstény tenyészsertéseknek vagy hím tenyészsertéseknek. Az Improvac 
vemhesség alatt nem alkalmazható. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Az Improvac-ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

Az Improvac-kal történő véletlen öninjekciózás az emberben hasonló tüneteket okozhat, mint a sertések 
esetében. Ezek közé tartozhat férfiaknál és nőknél a nemi hormonok szintjének átmeneti csökkenése és 
a termékenység csökkenése, beleértve a terhességgel kapcsolatos problémákat is. A felsorolt hatások 
előfordulásának kockázata nagyobb a második, illetve további véletlen injekciózás esetén, mint az első 
injekció után. Különös elővigyázattal kell eljárni a véletlen öninjekciózás elkerülése érdekében. Az 
Improvac-ot csak olyan biztonsági injekciós készülékkel szabad alkalmazni, amely tűvédővel és a ravasz 
véletlen kioldását megakadályozó mechanizmussal van ellátva. Véletlen öninjekciózás esetén 
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 

Az Improvac beadását a sertéseknek terhes vagy vélhetően terhes nők nem végezhetik. 

Amennyiben a készítmény bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet azonnal le kell mosni vízzel. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő Improvac-kal beoltott sertések által termelt hús esetén „nulla 
nap”, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező várakozási idő. 

Miért engedélyezték az Improvac forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy az 
Improvac alkalmazásának előnyei meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban 
engedélyezhető. 

Az Improvac-kal kapcsolatos egyéb információ 

2009. május 11-én az Improvac az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali engedélyt 
kapott. 

Az Improvac-ra vonatkozó további információ az Európai Gyógyszerügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/improvac 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 03-2022. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/improvac
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