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Improvac (konjugát analógu proteínu faktora uvoľňujúceho 
gonadotropín (GnRF) 
Prehľad o lieku Improvac a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Improvac a na čo sa používa? 

Improvac je imunologický liek, ktorý sa používa u samcov ošípaných na zmiernenie tzv. kančieho zápachu 
v mäse z kancov po zabití. Kančí zápach je nepríjemný zápach alebo chuť, ktoré môžu byť prítomné v 
bravčovine alebo v bravčových výrobkoch z nevykastrovaných dospelých samcov ošípaných. Kančí 
zápach je spôsobený tvorbou a ukladaním prirodzených zlúčenín androstenónu a skatolu v tuku týchto 
zvierat. Liek Improvac sa používa ako alternatíva k fyzickej kastrácii (odstráneniu semenníkov) s cieľom 
znížiť prítomnosť týchto zlúčenín. Liek Improvac takisto zmierňuje agresívne a sexuálne správanie 
(párenie) u ošípaných. 

Liek Improvac možno použiť aj u samíc vo veku od 14 týždňov, ktoré sú určené na uvedenie na trh, na 
dočasné potlačenie funkcie vaječníkov (supresia estrumu) s cieľom znížiť počet nechcených gravidít u 
prasničiek určených na zabitie a na zníženie súvisiaceho sexuálneho správania (estrumu v stoji). 

Liek Improvac obsahuje liečivo konjugát analógu proteínu faktora uvoľňujúceho gonadotropín (GnRF). 

Ako sa liek Improvac používa? 

Liek Improvac je dostupný vo forme injekčného roztoku a jeho výdaj je viazaný na veterinárny predpis. 
Liek Improvac sa podáva samcom a samiciam ošípaných ako dve injekcie s najmenej štvortýždňovým 
odstupom. Injekcia sa podáva pod kožu na krku tesne za uchom. U samcov ošípaných sa prvá injekcia 
podáva od veku osem týždňov a druhá štyri až šesť týždňov pred zabitím. Účinky lieku Improvac sa 
začínajú postupne v priebehu prvého týždňa po podaní druhej injekcie. Hladina androstenónu a skatolu sa 
zníži od štyroch do šiestich týždňov po druhej injekcii a zmiernenie agresivity a sexuálneho správania sa 
pozoruje jeden až dva týždne po druhej injekcii. 

Prvá injekcia sa podáva samiciam ošípaných vo veku od 14 týždňov. Liek Improvac začína účinkovať 
jeden týždeň po podaní druhej injekcie. Redukcia sexuálneho správania (estrum v stoji) sa môže 
očakávať od jedného do dvoch týždňov po druhej injekcii a dĺžka imunologického potlačenia funkcie 
vaječníkov sa preukázala počas 9 týždňov po druhej injekcii. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku Improvac, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 
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Akým spôsobom liek Improvac účinkuje? 

Liečivo lieku Improvac je analóg (podobná verzia) faktora uvoľňujúceho gonadotropín (GnRF). Liek 
Improvac pôsobí tak, že stimuluje imunitný systém ošípanej k tvorbe protilátok proti hormónu 
uvoľňujúcemu gonadotropín (GnRH), čo je súčasť systému, ktorý riadi sexuálny vývin. U samcov to 
dočasne inhibuje funkciu semenníkov a uvoľňovanie steroidov vrátane androstenónu, jednej z dvoch 
príčin kančieho zápachu. Skatol, ďalšia hlavná príčina kančieho zápachu, sa vytvára v črevách a jeho 
hladina je znížená, keďže znížená hladina pohlavných hormónov umožňuje pečeni metabolizovať 
(rozkladať) skatol účinnejšie. U samíc ošípaných tvorba protilátok proti GnRF spôsobuje dočasné 
potlačenie funkcie vaječníkov a estru, a preto zmierňuje sexuálny pud a znižuje výskyt nechcených 
gravidít u samíc ošípaných určených na zabitie, ak sú v kontakte s nekastrovanými samcami ošípaných. 

Liek Improvac obsahuje aj zlúčeninu odvodenú zo sacharidu dextrán ako adjuvans (zložku, ktorá 
posilňuje imunitnú odpoveď). 

Aké prínosy lieku Improvac boli preukázané v štúdiách? 

V niekoľkých terénnych štúdiách boli ošípané liečené liekom Improvac porovnateľné s chirurgicky 
vykastrovanými ošípanými, pokiaľ ide o hladinu androstenónu a skatolu pri zabití. Okrem toho ošípané 
liečené liekom Improvac mali zníženú hladinu testosterónu v krvi. Prvá injekcia mala obmedzený účinok, 
ale po podaní druhej injekcie nasledovala tvorba protilátok proti GnRF. Hladiny protilátok postupom času 
klesajú, ale stále sú dosť vysoké na to, aby boli spoľahlivo účinné štyri až šesť týždňov po druhej injekcii. 

V troch terénnych štúdiách sa skúmala účinnosť lieku Improvac pri zmiernení agresivity a sexuálneho 
správania u samcov ošípaných. V dvoch štúdiách sa preukázalo zmierenie agresivity a párenia od jedného 
do dvoch týždňov po podaní druhej injekcie lieku Improvac, zatiaľ čo v tretej štúdii sa skúmal iba 
dlhodobý účinok na agresivitu a párenie po štyroch týždňoch. 

Celkovo sa uskutočnilo štrnásť laboratórnych a terénnych štúdií u samíc ošípaných na štúdiu účinnosti 
lieku Improvac pri potláčaní estru u prasničiek. Niektoré štúdie preukázali, že liek Improvac zabránil 
pohlavnému dozrievaniu u prasničiek v teréne až do času zabitia približne vo veku 27 týždňov, keď sa 
podával podľa dvojdávkovej schémy a do veku 60 týždňov, keď sa podával podľa štvordávkovej schémy. 
Ďalšie štúdie preukázali, že liek Improvac viedol po druhej dávke k výraznému zníženiu vo vývoji 
vaječníkov, koncentrácií estradiolu a progesterónu a správania estru. 

V štúdiách sa tiež preukázalo zníženie miery nechcených gravidít, keď sa samice ošípaných chovajú po 
dosiahnutí veku, keď sa spravidla prejavuje puberta, a sú umiestnené spolu s nekastrovanými samcami. 
Potlačenie funkcie vaječníkov navyše viedlo počas estru k zníženiu sexuálneho agresívneho správania. U 
samíc ošípaných sa preukázalo trvanie supresie funkcie vaječníkov deväť týždňov po druhej injekcii. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Improvac? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Improvac (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 ošípanú z 10) sú opuch v 
mieste podania injekcie, ktorý postupne vymizne, ale u 20 až 30 % zvierat môže trvať viac ako šesť 
týždňov, a krátkodobé zvýšenie telesnej teploty v rozsahu od 0,5 ˚C do 1,3 ˚C do 24 hodín po očkovaní. 

Zoznam všetkých obmedzení a vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Improvac sa 
nachádza v písomnej informácii pre používateľov. 

Liek Improvac sa nesmie podávať ani samiciam chovných ošípaných ani samcom chovných ošípaných. 
Liek Improvac nie je možné používať počas gravidity. 
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Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľov boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti lieku Improvac vrátane príslušných opatrení, ktoré majú odborní veterinárni 
pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať. 

Náhodné samoinjikovanie lieku Improvac môže u ľudí vyvolať podobné účinky ako u ošípaných. Môže k 
tomu patriť dočasné zníženie hladiny pohlavných hormónov a znížená schopnosť rozmnožovania u mužov 
a žien vrátane problémov s tehotenstvom. Riziko výskytu týchto účinkov je vyššie po druhej alebo 
následnej náhodnej injekcii než po prvej injekcii. Na zabránenie náhodnému samoinjikovaniu je potrebná 
mimoriadna obozretnosť. Liek Improvac sa musí používať len s bezpečnostným zariadením vrátane krytu 
na ihly a mechanizmom na zabránenie náhodného uvedenia do činnosti. V prípade náhodného 
samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi treba ukázať písomnú informáciu pre 
používateľa alebo obal. 

Liek Improvac nesmú ošípaným podávať ženy, ktoré sú alebo môžu byť v tom čase tehotné. 

V prípade kontaktu lieku s kožou alebo očami postihnuté miesto ihneď opláchnuť vodou. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku pred tým, ako môže byť zviera zabité a mäso 
použité na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso ošípaných, ktoré boli liečené liekom Improvac, je nula dní, čo znamená, že nie 
je stanovená povinná čakacia lehota. 

Prečo bol liek Improvac povolený v EÚ? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry rozhodol, že prínosy lieku Improvac sú väčšie 
než riziká spojené s jeho používaním a odporučil jeho registráciu v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Improvac 

Lieku Improvac bolo 11. mája 2009 udelené povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Improvac sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/improvac 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: marec 2022 

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

	Čo je liek Improvac a na čo sa používa?
	Ako sa liek Improvac používa?
	Akým spôsobom liek Improvac účinkuje?
	Aké prínosy lieku Improvac boli preukázané v štúdiách?
	Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Improvac?
	Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?
	Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín?
	Prečo bol liek Improvac povolený v EÚ?
	Ďalšie informácie o lieku Improvac

