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OvuGel (triptoreliiniasetaatti) 
Yleistiedot OvuGel-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä OvuGel on ja mihin sitä käytetään? 

OvuGel on eläinlääkevalmiste, jota käytetään vieroitetuilla siitosemakoilla ovulaation synkronoimiseksi ja 
keinosiemennyksen mahdollistamiseksi. Koska OvuGelilla annetun hoidon seurauksena on tietyn ajan 
kuluessa tapahtuva ovulaatio, emakkojen siementämiseksi voidaan näin ollen käyttää ajoitettua 
keinosiemennysohjelmaa. 

OvuGelin vaikuttava aine on triptoreliini (asetaattina), joka on gonadotropiinia vapauttavan hormonin 
(GnRH) synteettinen analogi. 

Miten OvuGelia käytetään? 

OvuGel on emätingeeli, jota annostellaan emakon emättimeen kaupallisesti saatavana olevalla välineellä 
neljän päivän kuluttua (94–98 tunnin kuluttua) porsaiden vieroituksesta. 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkemääräyksestä. OvuGelin käyttöä koskevaa lisätietoa saa 
pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten OvuGel vaikuttaa? 

OvuGelin vaikuttava aine triptoreliiniasetaatti on luontaisesti esiintyvän gonadotropiinia vapauttavan 
hormonin (GnRH) synteettinen analogi, joka stimuloi emakon ovulaatiota porsaiden vieroituksen jälkeen. 
OvuGel on annettava tietyn ajan kuluttua vieroittamisen jälkeen (noin 96 tunnin kuluttua). Valmisteen 
antaminen saa aikaan ovulaation noin 22 tuntia myöhemmin, minkä avulla voidaan määrittää kiinteä 
aikapiste keinosiemennystä varten. 

Mitä hyötyä OvuGelista on havaittu tutkimuksissa? 

OvuGelia tutkittiin useissa laboratoriotutkimuksissa tehokkaimman annoksen ja valmisteen antamisen 
kannalta parhaimman aikapisteen selvittämiseksi. Lisäksi tutkimuksissa määritettiin sopivin aikapiste 
keinosiemennykselle valmisteen antamisen jälkeen. Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehdyissä 
kenttätutkimuksissa selvitettiin OvuGelin käyttöä (ja käytön jälkeistä keinosiemennystä) eri rotuisilla 
emakoilla ja eri sikatalouskäytäntöjen yhteydessä Euroopassa. 
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Kahdessa päätutkimuksessa OvuGelin todettiin synkronoivan tehokkaasti ovulaation ajankohtaa, kun 
valmiste annettiin 94–98 tuntia vieroituksen jälkeen. Ensimmäisessä tutkimuksessa, jossa tutkittiin 
708:aa vieroitettua emakkoa, emakoille annettiin OvuGelia ennen keinosiemennystä tai niihin sovellettiin 
tavanomaista keinosiemennyskäytäntöä. OvuGelilla aikaansaatu hedelmällisyys ja lisääntymisen 
onnistuminen vastasivat tavanomaisella keinosiemennyskäytännöllä saatuja tuloksia. 

Toinen ensikoilla (nuorilla emakoilla, jotka eivät vielä ole olleet tiineinä) tehty tutkimus ei osoittanut 
OvuGelin käytön olevan niillä tehokas, minkä vuoksi OvuGelin käyttöä ensikoilla ei suositella. 

Mitä riskejä OvuGeliin liittyy? 

OvuGelia siedettiin tutkimuksissa hyvin eikä se aiheuttanut mitään haittavaikutuksia. 

OvuGelia ei pidä käyttää emakoilla, joilla on ilmeisiä lisääntymiselinten epämuodostumia tai jotka ovat 
tiineinä tai imettävät. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista OvuGelin rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

OvuGel voi aiheuttaa silmä-ärsytystä, minkä vuoksi valmistetta käsiteltäessä on käytettävä 
henkilökohtaisia suojavarusteita. OvuGelin vaikuttava aine (triptoreliiniasetaatti) voi vaikuttaa naisten 
kuukautiskiertoon, ja tahattoman altistuksen vaikutuksia raskaana oleviin naisiin ei tunneta. 

OvuGelin valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty valmistetta koskevaa 
turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai pitäjien 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Mikä on varoaika elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan viimeisestä lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa 
teurastaa ja sen lihaa voi käyttää elintarvikkeeksi. 

OvuGelilla hoidettujen emakkojen varoaika on lihan ja sisäelinten osalta 0 vuorokautta. 

Miksi OvuGel on hyväksytty? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että OvuGelin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää 
myyntilupa EU:ssa. 

Muuta tietoa OvuGelista 

OvuGel sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 10. marraskuuta 2020. 

Lisää tietoa OvuGelista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/ovugel. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2021. 
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