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Improvac (gonadotropiną atpalaiduojančio veiksnio 
(GnAV) analogo ir baltymo junginys) 
Improvac ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Improvac ir kam jis naudojamas? 

Improvac – tai imunologinis vaistas, kuris naudojamas kuiliams, siekiant sumažinti paskerdus juntamą jų 
mėsos skleidžiamą kuilių dvoką. Kuilių dvokas yra atgrasus kvapas arba skonis, kuris gali būti juntamas 
nekastruotų lytiškai subrendusių kuilių mėsoje arba mėsos produktuose. Kuilių dvoką sukelia šių gyvūnų 
riebaliniame audinyje natūraliai besigaminantys ir susikaupę junginiai androstenonas ir skatolas. 
Improvac naudojamas kaip fizinės kastracijos (sėklidžių pašalinimo) alternatyva, siekiant sumažinti šių 
junginių kiekį gyvūnų organizme. Improvac taip pat slopina agresyvią ir lytinio potraukio sužadintą kiaulių 
elgseną (lipimą ant kitų individų). 

Improvac taip pat galima naudoti pardavimui skirtoms vyresnėms nei 14 savaičių amžiaus kiaulių 
patelėms laikinam kiaušidžių funkcijos slopinimui (rujos slopinimui) siekiant sumažinti nepageidaujamo 
kiaulaičių, skirtų skersti, nėštumo atvejus ir slopinti susijusį lytinio potraukio sužadintą elgesį (rujos 
stovėseną). 

Improvac sudėtyje yra veikliosios medžiagos gonadotropiną atpalaiduojančio veiksnio (GnAV) analogo ir 
baltymo junginio. 

Kaip naudoti Improvac? 

Gaminamas Improvac injekcinis tirpalas ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. Improvac naudojamas 
kuiliams ir kiaulių patelėms, atliekant dvi injekcijas ne mažiau kaip 4 savaičių intervalu. Injekcija 
atliekama po kaklo oda paausio srityje. Kuiliams pirma injekcija atliekama nuo 8 savaičių amžiaus, o 
antra – likus 4–6 savaitėms iki skerdimo. Improvac poveikis palaipsniui pasireiškia per savaitę po 
antrosios injekcijos. Androstenono ir skatolo kiekis kuilių organizme sumažėja praėjus 4–6 savaitėms po 
antrosios injekcijos, o agresyvumas ir lytinio potraukio sužadintas elgesys aprimsta praėjus 1–
2 savaitėms po antrosios injekcijos. 

Kiaulių patelėms pirmoji injekcija atliekama nuo 14 savaičių amžiaus. Improvac pradeda veikti praėjus 
savaitei po antrosios injekcijos. Lytinio potraukio sužadintas elgesys (rujos stovėsena) turėtų aprimti 
praėjus 1–2 savaitėms po antrosios injekcijos, o imunologinio kiaušidžių funkcijos slopinimo trukmė 
išlieka 9 savaites po antrosios injekcijos. 
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Daugiau informacijos apie Improvac naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Improvac? 

Veiklioji Improvac medžiaga yra gonadotropiną atpalaiduojančio veiksnio (GnAV) analogas (į jį panašus 
baltymas). Improvac skatina kiaulių imuninę sistemą gaminti gonadotropiną atpalaiduojančio hormono 
(GnAH) – lytinę brandą kontroliuojančios organizmo sistemos dalies – antikūnus. Kuiliams tai laikinai 
sutrikdo sėklidžių funkciją ir steroidų, įskaitant androstenoną, kuris yra viena iš dviejų kuilių dvoką 
sukeliančių priežasčių, išsiskyrimą. Skatolas (kita svarbi kuilių dvoką lemianti priežastis) gaminamas 
žarnyne; jo kiekis sumažėja dėl to, kad sumažėjus lytinių hormonų kiekiui, kepenys efektyviau 
metabolizuoja (skaido) šią medžiagą. Dėl kiaulių patelių organizme susidariusių antikūnų prieš GnAV 
laikinai slopinama jų kiaušidžių funkcija ir ruja, todėl sumažėja nepageidaujamo kiaulių patelių, skirtų 
skersti, nėštumo atvejų, kai jos laikomos kartu su visais kuiliais, ir lytinio potraukio sužadintas elgesys. 

Improvac sudėtyje taip pat yra iš cukraus dekstrano išgauto junginio, kuris naudojamas kaip adjuvantas 
(imuninį atsaką stiprinanti sudedamoji medžiaga). 

Kokia Improvac nauda nustatyta tyrimuose? 

Atlikus keletą lauko tyrimų, nustatyta, kad skerdžiant androstenono ir skatolo kiekis Improvac gydytų ir 
chirurgiškai kastruotų kiaulių audiniuose buvo panašus. Be to, Improvac gydytų kiaulių kraujyje buvo 
mažiau testosterono. Atlikus pirmą injekciją pasireiškia nestiprus poveikis, bet atlikus antrąją pradeda 
gamintis GnAV antikūnai. Antikūnų kiekis laikui bėgant mažėja, bet praėjus 4–6 savaitėms po antrosios 
injekcijos išlieka pakankamai didelis ir veiksmingai mažina androstenono ir skatolo kiekį. 

Atliekant tris lauko tyrimus, buvo tiriamas Improvac veiksmingumas siekiant sumažinti kuilių 
agresyvumą ir nuslopinti lytinio potraukio sužadintą elgesį. Atlikus du tyrimus, nustatyta, kad 
agresyvumas ir lipimas ant kitų individų sumažėjo praėjus 1–2 savaitėms po antrosios Improvac 
injekcijos; atliekant trečią tyrimą buvo vertinamas ilgalaikis vaisto poveikis kiaulių agresyvumui ir lipimui 
ant kitų individų praėjus tik 4 savaitėms. 

Iš viso atlikta keturiolika laboratorinių ir lauko tyrimų su kiaulių patelėmis, siekiant ištirti Improvac 
veiksmingumą slopinant kiaulaičių rują. Kai kurie tyrimai parodė, kad Improvac sulaikė tiriamų kiaulaičių 
lytinį brendimą iki jos bus paskerstos maždaug 27 savaičių amžiaus, kai vaistas naudojamas pagal 
2 dozių tvarkaraštį, ir iki 60 savaičių amžiaus, kai vaistas švirkščiamas pagal 4 dozių tvarkaraštį. 
Papildomi tyrimai parodė, kad vartojant Improvac po antrosios dozės žymiai sumažėjo kiaušidžių 
vystymasis, estradiolio ir progesterono kiekis ir rujai būdingas elgesys. 

Tyrimai taip pat parodė, kad nepageidaujamo kiaulių patelių nėštumo atvejų dažnis, kai jos auginamos 
ilgiau nei iki įprasto lytinio subrendimo ir laikomos su nekastruotais kuiliais, sumažėjo. Be to, slopinant 
kiaušidžių funkciją, sumažėjo agresyvus lytinio potraukio sužadintas elgesys rujos metu. Buvo įrodyta, 
kad kiaulių patelėms kiaušidžių funkcijos slopinimo trukmė – 9 savaitės po antrosios injekcijos. 

Kokia rizika siejama su Improvac naudojimu? 

Dažniausi Improvac šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 kiaulei iš 10) yra patinimas 
injekcijos vietoje, kuris palaipsniui praeina, bet 20–30 proc. gyvūnų gali išsilaikyti ilgiau kaip 6 savaites, 
ir per 24 valandas nuo vakcinacijos 0,5 C–1,3 C laikinai pakilusi kūno temperatūra. 

Išsamų apribojimų ir visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Improvac, sąrašą galima rasti 
informaciniame lapelyje. 
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Improvac negalima naudoti veisiamoms kiaulių patelėms ir veisiamiems kuiliams. Improvac negalima 
naudoti nėštumo metu. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Į Improvac veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip 
pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų savininkai 
arba laikytojai. 

Žmonėms, atsitiktinai susišvirkštus Improvac, gali pasireikšti į kiaulėms pasireiškiantį poveikį panašus 
vaisto veikimas. Tai gali būti laikinas lytinių hormonų kiekio sumažėjimas ir sumažėjusios vyrų ir moterų 
galimybės susilaukti vaikų, įskaitant su nėštumu susijusias problemas. Šių šalutinių reiškinių grėsmė 
atsitiktinai susišvirkštus vaisto du ir daugiau kartų yra didesnė, nei po pirmosios injekcijos. Reikėtų būti 
ypač atsargiems, kad atsitiktinai neįsišvirkštumėte šio vaisto. Improvac galima naudoti tik su apsauginiu 
švirkštimo įtaisu, kuriame yra adatos apsauga ir mechanizmas, neleidžiantis netyčia nuspausti spragtuko. 
Atsitiktinai susišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį 
arba etiketę. 

Moterims, kurios tuo metu yra arba gali būti nėščios, Improvac švirkšti kiaulėms draudžiama. 

Vaistui patekus ant odos arba į akis, paveiktą vietą reikia nedelsiant nuplauti vandeniu. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. 

Išlauka Improvac vakcinuotų kiaulių mėsai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima vartoti iš 
karto. 

Kodėl Improvac buvo patvirtintas ES? 

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Improvac nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Improvac 

Visoje ES galiojantis Improvac registracijos pažymėjimas suteiktas 2009 m. gegužės 11 d. 

Išsamią informaciją apie Improvac rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/improvac 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. kovo mėn. 

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