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EPAR sammendrag for offentligheden 

Suprelorin 
Deslorelin 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). 

Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (CVMP) vurdering af den 

forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet 

nedenfor. 

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker 

yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den 

videnskabelige drøftelse (også en del af denne EPAR). 

Hvad er Suprelorin? 

Suprelorin er et implantat, der indeholder det aktive stof deslorelin. Det fås i en fyldt applikator. 

Hvad anvendes Suprelorin til? 

Suprelorin anvendes til at gøre hanhunde og hanfritter midlertidigt sterile. Det anvendes hos raske, 

kønsmodne hunde og fritter, der ikke er blevet kastreret. Implantatet indsættes subkutant under 

den løstsiddende hud på ryggen mellem nederste del af nakken og lænden hos hunde og mellem 

skulderbladene hos fritter. Suprelorin begynder at virke efter ca. seks uger hos hunde og mellem 5 

til 14 uger hos fritter. Virkningen fortsætter i seks måneder i tilfælde af 4,7 mg implantatet hos 

hunde og 12 måneder i tilfælde af 9,4 mg implantatet hos hunde (16 måneder hos fritter), 

hvorefter hunden og fritten om nødvendigt kan få indsat et nyt implantat. 
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Hvordan virker Suprelorin? 

Det aktive stof i Suprelorin, deslorelin, virker på samme måde som det naturlige 

gonadotropinfrigørende hormon (GnRH), der styrer sekretionen af andre hormoner med betydning 

for frugtbarheden. Suprelorin gives som et implantat, der langsomt afgiver en konstant lav dosis 

deslorelin. Derved blokeres produktionen af follikelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende 

hormon (LH). Dette nedsætter hanhundens og frittens testosteronindhold i blodet, så hunden og 

fritten ophører med at producere sæd, og dens brunst mindskes. Hvis en hund eller en fritte, der er 

i behandling med Suprelorin, parrer sig med en tæve eller hunfritte i løbetid, er der kun en yderst 

ringe risiko for, at tæven eller hunfritten bliver drægtig. 

Hvordan blev Suprelorin undersøgt? 

Suprelorin blev undersøgt under feltforhold hos hunde, som vejede mellem 10 og 25 kg, og som fik 

opsat et implantat inden opfølgningen i op til et år, og hos fritter, som vejede mellem 1 og 1,7 kg, 

og som fik opsat et implantat i begyndelsen af yngletiden inden opfølgningen i op til 6 måneder. I 

undersøgelserne registreredes Suprelorins virkning på blodets testosteronindhold, testiklernes 

størrelse for hunde og fritter og hundes evne til at producere sæd til opsamling. I nogle af 

undersøgelserne fik hundene og fritterne Suprelorin flere gange og blev observeret i indtil et år 

efter at have fået det sidste implantat. Sikkerheden af Suprelorin blev undersøgt hos hunde efter 

indgift med en dosishyppighed på over 10 gange og hos fritter over seks gange den anbefalede 

dosishyppighed. 

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Suprelorin? 

I alle undersøgelserne faldt blodets testosteronindhold, testiklerne formindskedes, brunsten aftog, 

og sædproduktionen i testiklerne blev nedsat. Hos over 95 % af hundene startede virkningen seks 

uger efter implantationen og efter 5 til 14 uger hos behandlede fritter efter implantationen. Hos 

størstedelen af hundene fik sæden igen normale egenskaber ca. et år efter den sidste behandling, 

og hundene har været i stand til at gennemføre vellykket parring med tæver efter ophør af 

behandlingen med Suprelorin. Tilbagevenden til normalt fertilitet efter afsluttet behandling er ikke 

blevet undersøgt hos fritter.  

Hvilken risiko er der forbundet med Suprelorin? 

Der kan forekomme moderat hævelse på implantationsstedet de første to uger efter implantationen. 

Der kan desuden forekomme lokalreaktioner (f.eks. inflammation, hårdhed) indtil tre måneder efter 

implantationen. Hævelse og reaktioner svinder af sig selv. Fritter kan have forbigående, moderat 

hævelse, kløe og rødme på implantationsstedet. Suprelorin anbefales ikke til brug hos hunde og 

fritter, der endnu ikke er kønsmodne, da der ikke er foretaget undersøgelser på sådanne dyr. 

Testiklernes størrelse mindskes under behandlingen. Den fuldstændige liste over de indberettede 

bivirkninger for Suprelorin fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet 
eller kommer i berøring med dyret? 

Dette veterinærlægemiddel er specielt udviklet til hunde og fritter og er ikke beregnet til 

mennesker. Hudkontakt med produktet vil sjældent forekomme. Skulle det alligevel ske, skal det 
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pågældende område straks afvaskes, da stoffer af denne art kan optages gennem huden. Gravide 

kvinder bør ikke udføre implantationen. 

Når produktet gives, skal der udvises forsigtighed for at undgå utilsigtet selvinjektion. Derfor skal 

hunden holdes godt fast, og applikationsnålen skal være afskærmet, indtil implantationen finder 

sted. I tilfælde af utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller 

etiketten skal vises til lægen.  

Hvorfor blev Suprelorin godkendt?  

Udvalget for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Suprelorin opvejer risiciene 

ved fremkaldelse af midlertidig sterilitet hos raske, fuldt kønsmodne hanhunde og fritter, og 

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Suprelorin. Benefit/risk-forholdet fremgår af 

afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR. 

Andre oplysninger om Suprelorin 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 

Union for Suprelorin den 10. juli 2007. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette 

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i marts 2012. 
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