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Improvac (konjugát analogu gonadotropin uvolňujícího 
faktoru (GnRF) a proteinu) 
Přehled informací o přípravku Improvac a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Improvac a k čemu se používá? 

Improvac je imunologický léčivý přípravek používaný u kanců ke zmírnění „kančího zápachu“ masa 
získaného po porážce. Kančí zápach je nepříjemný pach nebo chuť, které mohou být přítomny ve 
vepřovém mase nebo výrobcích z vepřového masa, jež pochází z nekastrovaných dospělých kanců. Kančí 
zápach je způsoben tvorbou přírodních sloučenin androstenonu a skatolu a jejich nahromaděním v tuku 
kanců. Přípravek Improvac se používá jako alternativa k fyzické kastraci (odstranění varlat) ke snížení 
přítomnosti těchto sloučenin. Přípravek Improvac rovněž potlačuje agresivní a pářící chování (skákání) u 
prasat. 

Přípravek Improvac lze použít také u prasnic ve věku od 14 týdnů určených k dodání na trh k dočasnému 
potlačení funkce vaječníků (potlačení říje) za účelem snížení počtu nežádoucích březostí u prasniček 
určených k porážce a potlačení souvisejícího pářícího chování (vyvrcholení říje). 

Přípravek Improvac obsahuje léčivou látku konjugát analogu gonadotropin uvolňujícího faktoru (GnRF) a 
proteinu. 

Jak se přípravek Improvac používá? 

Přípravek Improvac je dostupný ve formě injekčního roztoku a je vydáván pouze na předpis. Přípravek 
Improvac se podává kancům i prasnicím ve formě dvou injekcí s odstupem alespoň 4 týdnů. Injekce se 
podává pod kůži do krku hned za uchem. U kanců se první injekce podává ve věku od 8 týdnů a druhá 4 
až 6 týdnů před porážkou. Účinky přípravku Improvac nastupují postupně do 1 týdne po podání druhé 
injekce. Hladiny androstenonu a skatolu poklesnou za 4 až 6 týdnů po podání druhé injekce a potlačení 
agresivního a pářícího chování je pozorováno od 1 do 2 týdnů po podání druhé injekce. 

U prasnic se první injekce podává ve věku od 14 týdnů. Přípravek Improvac začne být účinný 1 týden po 
podání druhé injekce. Potlačení pářícího chování (vyvrcholení říje) lze očekávat od 1 do 2 týdnů po druhé 
injekci. Imunologické potlačení funkce vaječníků bylo prokázáno po dobu 9 týdnů po podání druhé 
injekce. 

Více informací o používání přípravku Improvac naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 
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Jak přípravek Improvac působí? 

Léčivá látka v přípravku Improvac je analog (podobná látka) gonadotropin uvolňujícího faktoru (GnRF). 
Přípravek Improvac působí prostřednictvím stimulace imunitního systému prasete k tvorbě protilátek 
proti hormonu uvolňujícímu gonadotropin (GnRH), který je součástí systému řídícího pohlavní vývoj. U 
kanců to dočasně zabraňuje funkci varlat a uvolňování steroidů, včetně androstenonu, který je jednou ze 
dvou příčin kančího zápachu. Skatol, druhá hlavní příčina kančího zápachu, se tvoří ve střevech a jeho 
hladina poklesne díky tomu, že snížená hladina pohlavních hormonů umožňuje játrům metabolizovat 
(štěpit) tuto látku účinněji. U prasnic způsobuje tvorba protilátek proti GnRF dočasné potlačení funkce 
vaječníků a říje. U prasnic určených k porážce, pokud jsou chovány společně s nekastrovanými kanci, 
tedy snižuje výskyt nežádoucích březostí a potlačuje pářící chování. 

Přípravek Improvac obsahuje rovněž sloučeninu odvozenou od cukru dextranu, a to jako adjuvans 
(přísadu, která posiluje imunitní odpověď). 

Jaké přínosy přípravku Improvac byly prokázány v průběhu studií? 

V řadě terénních studií prasata léčená přípravkem Improvac vykazovala v době porážky srovnatelné 
hladiny androstenonu a skatolu jako chirurgicky vykastrovaná prasata. Navíc u prasat léčených 
přípravkem Improvac došlo k poklesu hladiny testosteronu v krvi. První injekce měla omezený účinek, ale 
po druhé injekci se začaly tvořit protilátky proti GnRF. Hladiny protilátek v průběhu času klesají, ale jsou 
stále dostatečně vysoké, aby byly spolehlivě účinné po dobu 4 až 6 týdnů po podání druhé injekce. 

Tři terénní studie zkoumaly účinnost přípravku Improvac při potlačování agresivního a pářícího chování u 
kanců. Dvě studie prokázaly potlačení agresivního a pářícího chování po 1 až 2 týdnech po podání druhé 
injekce přípravku Improvac, zatímco třetí studie zkoumala dlouhodobý účinek na agresivní a pářící 
chování pouze po 4 týdnech od podání druhé injekce. 

U prasnic bylo provedeno celkem čtrnáct laboratorních a terénních studií, které zkoumaly účinnost 
přípravku Improvac při potlačování říje prasniček. Některé studie prokázaly, že pokud byl přípravek 
Improvac podán podle 2dávkového schématu, zabránil pohlavnímu dozrávání prasniček v terénu až do 
doby porážky ve věku přibližně 27 týdnů, a pokud byl přípravek Improvac podán podle 4dávkového 
schématu, zabránil pohlavnímu dozrávání prasniček v terénu až do doby porážky ve věku přibližně 60 
týdnů. Další studie prokázaly, že po podání druhé dávky přípravek Improvac vedl k významnému 
omezení vývoje vaječníků, koncentrací estradiolu a progesteronu a chování souvisejícího s říjí. 

Studie rovněž prokázaly snížení míry nežádoucích březostí při chovu prasnic po dosažení věku, kdy 
obvykle dochází k nástupu puberty, pokud jsou chovány společně s nekastrovanými kanci. Potlačení 
funkce vaječníků navíc vedlo k potlačení agresivního, pářícího chování během říje. U prasnic bylo 
prokázáno potlačení funkce vaječníků po dobu 9 týdnů po podání druhé injekce. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Improvac? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Improvac (které mohou postihnout více než 1 prase z 10) 
jsou otok v místě vpichu, který postupně vymizí, ale u 20 až 30 % zvířat může přetrvávat déle než 6 
týdnů, a krátkodobé zvýšení tělesné teploty o 0,5 až 1,3 °C během 24 hodin po vakcinaci. 

Úplný seznam omezení a nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Improvac je uveden 
v příbalové informaci. 

Přípravek Improvac nesmí být podáván chovným prasnicím ani chovným kancům. Přípravek Improvac 
nelze použít v březosti. 
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Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají 
nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Improvac byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé 
nebo chovatelé zvířat. 

Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem Improvac může u lidí vyvolat podobné účinky 
jako u prasat. Tyto účinky zahrnují dočasné snížení hladin pohlavních hormonů a sníženou schopnost 
reprodukce u mužů a žen, včetně potíží s otěhotněním. Riziko rozvoje těchto účinků je větší po aplikaci 
druhé nebo následné náhodné injekce než po první injekci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby 
se zabránilo náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem. Přípravek Improvac musí být 
používán pouze s bezpečnostním injekčním zařízením, které obsahuje ochranný kryt jehly a 
mechanismus, který zabraňuje náhodnému stlačení pístu aplikátoru. V případě náhodného 
sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat 
příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Přípravek Improvac nesmí prasatům podávat těhotné ženy ani ženy, které v té době mohou být těhotné. 

V případě zasažení kůže nebo očí je třeba postižené místo ihned opláchnout vodou. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso z prasat vakcinovaných přípravkem Improvac je „0 dnů“ („bez ochranných 
lhůt“), což znamená, že po vakcinaci tímto léčivým přípravkem není nutné odkládat jeho spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek Improvac registrován v EU? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury dospěl k závěru, že přínosy přípravku Improvac 
převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. 

Další informace o přípravku Improvac 

Přípravku Improvac bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 11. května 2009. 

Další informace o přípravku Improvac jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/improvac. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v březnu 2022. 

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