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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Suprelorin 
deslorelín 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených 

dokumentov a dospel k odporúčaniam, ako používať liek. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení 

vášho zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti 

s odporúčaniami výboru CVMP viac informácií, prečítajte si vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR). 

Čo je liek Suprelorin? 

Suprelorin je implantát obsahujúci účinnú látku deslorelín. Dodáva sa v naplnenom aplikátore. 

Na čo sa liek Suprelorin používa? 

Suprelorin sa používa pre psov (samcov) a fretky (samcov) na indukciu dočasnej neplodnosti. 

Používa sa u zdravých, sexuálne vyspelých psov a fretiek, ktorí neboli kastrovaní. Implantát sa 

zavádza subkutánne, pod voľnú kožu chrbta do oblasti medzi spodnou časťou krku a lumbálnou 

plochou v prípade psov a medzi lopatky v prípade fretiek. Liek Suprelorin začne účinkovať približne 

po šiestich týždňoch u psov a po 5 až 14 týždňoch u fretiek. Účinok pretrváva šesť mesiacov 

v prípade 4,7 mg implantátu a 12 mesiacov v prípade 9,4 mg implantátu u psov (16 mesiacov 

u fretiek), po ktorých sa psovi a fretke môže v prípade potreby zaviesť nový implantát. 
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Akým spôsobom liek Suprelorin účinkuje? 

Účinná látka lieku Suprelorin, deslorelín, účinkuje ako prirodzený hormón uvoľňujúci gonadotropín 

(GnRH), ktorý reguluje vylučovanie ďalších hormónov podieľajúcich sa na plodnosti. Liek Suprelorin 

sa podáva vo forme implantátu, ktorý pomaly a nepretržite uvoľňuje nízku dávku deslorelínu. To 

potláča (blokuje) tvorbu hormónu stimulujúceho folikuly (FSH) a luteinizačného hormónu (LH). 

Výsledkom je menšie množstvo testosterónu v krvi samcov psov a fretiek, zastavenie tvorby 

spermií a znížené libido. Ak by sa pes alebo fretka, ktorí sú liečení liekom Suprelorin, spárili so 

samicou psa (sučkou), resp. samicou fretky v období ruje, pravdepodobnosť, že samice budú 

brezivé, je mimoriadne nízka. 

Ako bol liek Suprelorin skúmaný? 

Liek Suprelorin sa skúmal v bežných chovných podmienkach v prípade psov s hmotnosťou 10 až 

25 kg, ktorým bol zavedený implantát a ktoré potom boli sledované počas maximálne jedného 

roka, a v prípade fretiek s hmotnosťou 1 a ž 1,7 kg, ktorým bol zavedený implantát na začiatku 

obdobia párenia a ktoré boli sledované počas 6 mesiacov. V štúdiách sa skúmal účinok lieku 

Suprelorin na hladiny testosterónu v krvi, veľkosť semenníkov u psov a fretiek a schopnosť psov 

vytvoriť ejakulát na zber. V niektorých z týchto štúdií psy a fretky dostali liek Suprelorin viac než 

jedenkrát a boli pozorované po dobu maximálne jedného roka od zavedenia posledného 

implantátu. Bezpečnosť lieku Suprelorin sa skúmala po podaní desaťnásobne vyššej dávky lieku 

u psov a šesťnásobne vyššej dávky u fretiek, ako je odporúčaná dávka. 

Aký prínos preukázal liek Suprelorin v týchto štúdiách? 

Vo všetkých štúdiách sa pozorovalo zníženie hladín testosterónu v krvi, zmenšenie veľkosti 

semenníkov, znížené libido a znížená spermatogenéza (vytváranie menšieho počtu spermií v 

semenníkoch). U viac než 95 % psov sa tieto účinky začali v šiestom týždni po implantácii 

a u liečených fretiek po 5 až 14 týždňoch po implantácii. Väčšina psov znova nadobudla normálne 

charakteristiky ejakulátu približne jeden rok po poslednej liečbe, pričom sa psy po zastavení liečby 

liekom Suprelorin mohli úspešne páriť so sučkami. Návrat k normálnej plodnosti po skončení liečby 

sa v prípade fretiek neskúmal.  

Aké riziká s spájajú s užívaním lieku Suprelorin?  

Do dvoch týždňov po implantácii sa v prípade psov môže vyskytnúť mierny opuch na mieste 

zavedenia implantátu. Niektoré psy môžu mať tiež lokálnu reakciu (napr. zápal, stvrdnutie) 

trvajúcu tri mesiace po implantácii. Všetky opuchy alebo lokálne reakcie prirodzene vymiznú. 

Fretky môžu mať dočasný mierny opuch, svrbenie a začervenanie v mieste zavedenia implantátu. 

Liek Suprelorin sa neodporúča používať v prípade psov a fretiek, ktorí ešte nedosiahli pubertu, 

pretože liek sa neskúmal u takýchto zvierat. Počas liečby sa zmenší veľkosť semenníkov. Zoznam 

všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Suprelorin sa nachádza v písomnej 

informácii pre používateľov. 
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Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Tento veterinárny liek bol osobitne vyvinutý pre psov a fretky a nie je určený na použitie u ľudí. Aj 

keď nie je pravdepodobné, že by sa liek dostal do kontaktu s pokožkou, ak k tomu dôjde, 

exponovanú oblasť je potrebné ihneď umyť, pretože tieto druhy látok sa môžu absorbovať cez 

kožu. Liek nemajú podávať tehotné ženy. 

Pri podávaní lieku je potrebná opatrnosť, aby sa predišlo náhodnému samoinjikovaniu, čo sa 

zabezpečí vhodným znehybnením zvierat a chránením aplikačnej ihly až do momentu zavedenia 

implantátu. V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi 

treba ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal.  

Prečo bol liek Suprelorin povolený?  

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínosy lieku Suprelorin sú 

väčšie než riziká spojené s jeho použitím na dosiahnutie dočasnej neplodnosti v prípade zdravých, 

nekastrovaných, sexuálne vyspelých psov a fretiek (samcov) a odporučil udeliť povolenie na 

uvedenie lieku Suprelorin na trh. Pomer prínosov a rizík sa nachádza v časti venovanej vedeckej 

rozprave tejto správy EPAR. 

Ďalšie informácie o lieku  Suprelorin 

Dňa 10. júla 2007 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Suprelorin na trh platné v 

celej Európskej únii. Informácie o predpisovaní tohto lieku sú uvedené na označení/vonkajšom 

obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: marec 2012 
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