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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Suprelorin 
Deslorelin 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад 

(EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна 

употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се 

използва ветеринарномедицинският продукт. 

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако 

се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето 

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за 

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR). 

Какво представлява Suprelorin? 

Suprelorin е имплантат, съдържащ активната субстанция деслолерин (deslorelin). Предлага се в 

предварително напълнен апликатор. 

За какво се използва Suprelorin? 

Suprelorin се използва за предизвикване на временно безплодие при мъжки кучета и порове. 

Използва се при здрави, полово зрели, некастрирани кучета и порове. Имплантатът се поставя 

подкожно на гърба в свободната кожа между долната част на врата и лумбалната област при 

кучета и между раменните лопатки при порове. Suprelorin започва да действа след около шест 

седмици при кучета и между 5 до 14 седмици при порове. Действието му продължава шест 

месеца при имплантати от 4,7 mg при кучета и 12 месеца при имплантати от 9,4 mg при кучета 

(16 месеца при порове), след което имплантирането може да се повтори, ако е необходимо. 
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Как действа Suprelorin? 

Активното вещество в Suprelorin, деслорелин, действа като естествения гонадотропин-

освобождаващ хормон (GnRH), който контролира отделянето на другите хормони, участващи в 

поддържането на плодовитостта. Suprelorin се прилага като имплантат, който бавно 

освобождава постоянни малки дози деслорелин. Това потиска (блокира) производството на 

фоликулостимулиращия хормон (FSH) и лутеинизиращия хормон (LH). В резултат при мъжките 

кучета и порове в кръвта циркулира по-малко количество тестостерон, кучето и порът спират 

да произвежда сперма и либидото им намалява. Ако куче или пор, третирани със Suprelorin, се 

чифтосат с разгонена кучка или разгонена женски пор, шансът кучката или порът да 

забременеят е изключително малък. 

Как е проучен Suprelorin? 

Suprelorin е проучен в полеви условия при кучета с тегло между 10 и 25 kg, на които е 

поставен имплант и са проследени до една година, и при порове с тегло между 1 и 1,7 kg, на 

които имплантът е поставен в началото на размножителния период и са проследени до 6 

месеца. Проучванията разглеждат ефекта на Suprelorin върху нивата на тестостерона в 

кръвта, размера на тестисите при кучета и порове и способността на кучетата да произвежда 

семенна течност за събиране. В някои от проучванията кучетата и поровете получават 

Suprelorin повече от веднъж и са наблюдавани до една година след получаването на 

последния имплантант. Безопасността на Suprelorin е проучена след прилагането на доза, 

повече от 10 пъти по-голяма от препоръчителната при кучета и повече от 6 пъти по-голяма от 

препоръчителната при порове. 

Какви ползи от Suprelorin са установени в проучванията? 

Всички проучвания показват намаляване на нивата на тестостерон в кръвта, намаляване на 

размера на тестисите, намалено либидо и намалена сперматогенеза (произвеждане на по-

малко количество сперма от тестисите). При над 95% от кучетата тези ефекти започват шест 

седмици след имплантирането и между 5 и 14 седмици при третирани порове след 

имплантирането. Повечето кучета връщат нормалните си нива на спермата приблизително 

една година след третирането и могат успешно да се чифтосват с кучки след спиране на 

третирането със Suprelorin. Връщането към нормален фертилитет след края на третирането не 

е изследвано при порове.  

Какви са рисковете, свързани със Suprelorin? 

Кучетата могат да получат умерен оток на мястото на имплантиране в двуседмичния период 

след имплантирането. Може да има и някои локални реакции (напр. възпалениe, втвърдяване) 

до три месеца след имплантирането. Всички отоци и локални реакции отминават естествено. 

Поровете могат да имат преходен умерен оток, сърбеж и зачервяване на мястото на 

имплантиране. Suprelorin не се препоръчва за употреба при кучета и порове, които все още не 

са достигнали полова зрялост, тъй като не е проучен при тези животни. Размерът на тестисите 

намалява по време на третирането. За пълния списък на всички наблюдавани при Suprelorin 

нежелани реакции – вижте листовката. 
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Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството 
или влиза в контакт с животното? 

Този ветеринарномедицински продукт е разработен специално за кучета и порове и не е 

предназначен за употреба при хора. Въпреки че контакт на продукта с кожата е малко 

вероятен, ако все пак това се случи, изложените части трябва да се измият веднага, защото 

тези видове субстанции могат да се абсорбират през кожата. Продуктът не трябва да се 

прилага от бременни жени. 

При прилагане на продукта трябва да се внимава, за да се избегнат инциденти, като се 

подсигури животните да са подходящо ограничени и иглата за прилагане да е защитена до 

момента на имплантирането. В случай на инцидентно самоинжектиране трябва незабавно да 

се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или опаковката на 

продукта.  

Какви са основанията за одобряване на Suprelorin?  

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите 

от Suprelorin превишават рисковете за предизвикване на временно безплодие при здрави, 

некастрирани, полово зрели мъжки кучета и порове, и препоръчва на Suprelorin да бъде 

издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модул „Научно 

обсъждане“ от настоящия EPAR. 

Допълнителна информация за Suprelorin: 

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Suprelorin 

на 10 юли 2007 г. Информация относно начина на отпускане на този продукт може да се 

намери на етикета/външната опаковка. 

Дата на последно актуализиране на текста: март-2012. 
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