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Improvac (gonadotropinfrigørende 
faktor-analogproteinkonjugat 
(GnRF-analogproteinkonjugat)) 
Oversigt over Improvac, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Improvac, og hvad anvendes det til? 

Improvac er et immunologisk lægemiddel, der anvendes hos hansvin til reduktion af ornelugt i slagtekød. 
Ornelugt er den ubehagelige lugt eller smag, som svinekød og svinekødsprodukter fra ukastrerede modne 
hansvin kan have. Ornelugt skyldes produktionen og ophobningen af de naturlige stoffer androstenon og 
skatol i spækket hos disse dyr. Improvac anvendes som et alternativ til fysisk kastration (fjernelse af 
testiklerne) for at reducere tilstedeværelsen af disse stoffer. Improvac reducerer også aggressiv og 
seksuel adfærd (bedækningsadfærd) hos svinene. 

Improvac kan også anvendes hos hunsvin fra 14-ugersalderen, der er beregnet til markedsføring, til 
midlertidigt at undertrykke ovariefunktionen (suppression af brunst) for at reducere forekomsten af 
uønsket drægtighed hos gylte bestemt til slagtning og til at reducere den dermed forbundne seksuelle 
adfærd (stående brunst). 

Improvac indeholder det aktive stof gonadotropinfrigørende faktor-analogproteinkonjugat 
(GnRF-analogproteinkonjugat). 

Hvordan anvendes Improvac? 

Improvac leveres som injektionsvæske, opløsning, og fås kun på recept. Improvac gives til han- og 
hunsvin som to injektioner med mindst 4 ugers mellemrum. Injektionen gives under huden i halsen lige 
bag øret. Hos hansvin gives den første injektion fra 8-ugersalderen og den anden 4-6 uger før slagtning. 
Virkningen af Improvac indtræder i løbet af 1 uge efter den anden injektion. Androstenon- og 
skatolniveauerne reduceres fra 4-6 uger efter den anden injektion, og en nedsættelse af aggressiv og 
seksuel adfærd ses fra 1-2 uger efter den anden injektion. 

Hos hunsvin gives den første injektion fra 14-ugersalderen. Den effektive virkning af Improvac indtræder 
1 uge efter den anden injektion. Reduktionen af seksuel adfærd (stående brunst) kan forventes 1-2 uger 
efter den anden injektion, og varigheden af den immunologiske undertrykkelse af ovariefunktionen er 
blevet påvist i 9 uger efter den anden injektion. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Improvac, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller apoteket. 
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Hvordan virker Improvac? 

Det aktive stof i Improvac er en analog til (sammenlignelig med) gonadotropinfrigørende faktor (GnRF). 
Improvac virker ved at stimulere svinets immunforsvar til at producere antistoffer mod dets 
gonadotropinfrigørende hormon (GnRH) – en del af det system, som regulerer kønsmodningen. Hos 
hansvin hæmmer dette midlertidigt testiklernes funktion og frigivelsen af steroider, herunder 
androstenon – en af de to årsager til ornelugt. Skatol – den anden årsag til ornelugt – produceres i 
tarmene og reduceres, fordi det nedsatte niveau af kønshormoner giver leveren mulighed for at 
metabolisere (nedbryde) det mere effektivt. Hos hunsvin medfører produktionen af antistoffer mod GnRF 
en midlertidig undertrykkelse af ovariefunktionen og brunst og reducerer dermed forekomsten af uønsket 
drægtighed hos hunsvin bestemt til slagtning, når de anbringes med ukastrerede hansvin, og den 
seksuelle adfærd. 

Improvac indeholder også et hormonforstyrrende stof, der er udvundet af sukkerarten dextran som en 
såkaldt adjuvans (et hjælpestof, der forstærker immunreaktionen). 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Improvac? 

En række feltstudier viste, at androstenon- og skatolniveauet på slagtetidspunktet hos svin behandlet 
med Improvac svarede til niveauet hos kirurgisk kastrerede svin. Derudover havde svin behandlet med 
Improvac reducerede mængder testosteron i blodet. Den første injektion havde en begrænset virkning, 
mens den anden injektion resulterede i produktionen af antistoffer mod GnRF. Niveauerne af antistoffer 
aftager med tiden, men er stadig høje nok til at have en pålidelig virkning 4-6 uger efter den anden 
injektion. 

I tre feltstudier blev effektiviteten af Improvac vurderet med hensyn til at reducere aggressiv og seksuel 
adfærd hos hansvin. To af feltstudierne viste reduceret aggression og bedækningsadfærd fra 1-2 uger 
efter den anden injektion med Improvac, mens det tredje studie kun vurderede langtidseffekten på 
aggression og bedækningsadfærd efter 4 uger. 

Der blev udført i alt 14 laboratorie- og feltstudier hos hunsvin for at undersøge virkningsgraden af 
Improvac med hensyn til at undertrykke brunst hos gylte. Nogle studier viste, at Improvac forebyggede 
seksuel modning hos gylte i felten indtil slagtetidspunktet ved ca. 27-ugersalderen, når det blev 
administreret i henhold til en todosisplan, og op til 60-ugersalderen, når det blev administreret i henhold 
til en firedosisplan. Yderligere studier viste, at Improvac medførte betydelige reduktioner i 
ovarieudviklingen, østradiol- og progesteronkoncentrationen og brunstadfærden efter endnu en dosis. 

Studierne viste også en reduktion i forekomsten af uønsket drægtighed, når hunsvin opdrættes efter 
pubertetsalderen og anbringes sammen med ukastrerede hansvin. Derudover førte undertrykkelsen af 
ovariefunktionen til en reduktion af den seksuelle aggressive adfærd under brunst. Hos hunsvin er 
varigheden af undertrykkelsen af ovariefunktionen blevet påvist i 9 uger efter den anden injektion. 

Hvilke risici er der forbundet med Improvac? 

De hyppigste bivirkninger ved Improvac (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 svin) er hævelse 
omkring indstiksstedet, der fortager sig gradvist, men som hos 20-30 % af dyrene kan vare i mere end 6 
uger, samt en kortvarig stigning i kropstemperaturen på 0,5 ˚C-1,3 ˚C inden for 24 timer efter 
vaccinationen. 

Den fuldstændige liste over begrænsninger og bivirkninger ved Improvac fremgår af indlægssedlen. 

Improvac må ikke anvendes hos hverken avlshunsvin eller avlshansvin. Improvac kan ikke anvendes 
under drægtighed. 
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Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Improvac, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret. 

Utilsigtet selvinjektion af Improvac kan medføre de samme virkninger hos mennesker som hos svin. 
Disse kan omfatte en midlertidig reduktion af kønshormonniveauerne og nedsat reproduktionsevne hos 
mænd og kvinder, herunder problemer med graviditet. Risikoen for, at disse bivirkninger indtræder, er 
større efter en anden eller en efterfølgende utilsigtet injektion end efter en første injektion. Der bør 
udvises særlig omhu for at undgå utilsigtet selvinjektion. Improvac må kun anvendes med en 
sikkerhedsinjektionsanordning, som omfatter en kanylebeskytter og en mekanisme, der forebygger 
utilsigtet aktivering af udløseren. Ved utilsigtet selvinjektion bør der straks søges lægehjælp, og 
indlægssedlen eller etiketten vises til lægen. 

Improvac må ikke gives til svin af kvinder, som er eller kan være gravide på det pågældende tidspunkt. 

I tilfælde af hud- eller øjenkontakt skal det berørte område omgående skylles med vand. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan slagtes, 
og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra svin vaccineret med Improvac, er "nul" dage, hvilket vil sige, at der ikke 
er nogen påkrævet ventetid. 

Hvorfor er Improvac godkendt i EU? 

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Improvac opvejer 
risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Improvac 

Improvac fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 11. maj 2009. 

Yderligere information om Improvac findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/improvac 

Denne oversigt blev sidst ajourført i marts 2022. 

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