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Περίληψη EPAR για το κοινό 

Suprelorin 
δεσλορελίνη 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). 

Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για 

Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και 

διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. 

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε με τον 

κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την 

επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης). 

Τι είναι Suprelorin; 

Το Suprelorin είναι εμφύτευμα το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία δεσλορελίνη. Κυκλοφορεί σε 

προ-φορτισμένη συσκευή εμφύτευσης. 

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Suprelorin; 

Το Suprelorin χρησιμοποιείται για την πρόκληση προσωρινής στειρότητας σε αρσενικούς σκύλους 
και κουνάβια. Χρησιμοποιείται σε υγιείς, μη-στειρωμένους, σεξουαλικά ώριμους αρσενικούς σκύλους 
και κουνάβια. Το εμφύτευμα εισάγεται υποδορίως στο χαλαρό δέρμα στην πλάτη, ανάμεσα στον 

κάτω αυχένα και την οσφυϊκή χώρα, στους σκύλους και μεταξύ των δύο ωμοπλατών στα κουνάβια. 

Η δράση του Suprelorin αρχίζει μετά από έξι περίπου εβδομάδες στους σκύλους και μετά από 5 έως 

14 εβδομάδες στα κουνάβια. Η δράση διαρκεί έξι μήνες σε περίπτωση εμφυτεύματος των 4,7 mg 

στους σκύλους και 12 μήνες σε περίπτωση εμφυτεύματος των 9,4 mg στους σκύλους (16 μήνες στα 

κουνάβια), μετά την παρέλευση των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται νέα εμφύτευση, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο. 
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Πώς δρα το Suprelorin; 

Η δραστική ουσία του Suprelorin, η δεσλορελίνη, δρα όπως η φυσική ορμόνη απελευθέρωσης των 

γοναδοτροπινών (GnRH) η οποία ελέγχει την έκκριση άλλων ορμονών που επηρεάζουν τη 

γονιμότητα. Το Suprelorin χορηγείται υπό μορφή εμφυτεύματος από το οποίο απελευθερώνεται 

σταδιακά μια σταθερή χαμηλή δόση δεσλορελίνης. Κατ' αυτόν τον τρόπο αναστέλλεται η παραγωγή 

της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) και της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) με αποτέλεσμα τη μείωση 

της τεστοστερόνης που κυκλοφορεί στο αίμα, τη διακοπή της σπερματογένεσης και τη μείωση της 

λίμπιντο (γενετήσιο ένστικτο) στους αρσενικούς σκύλους και τα κουνάβια. Στην περίπτωση 

ζευγαρώματος αρσενικού σκύλου ή κουναβιού υπό αγωγή με Suprelorin με θηλυκό σκύλο ή κουνάβι 

σε περίοδο οίστρου, οι πιθανότητες κύησης είναι εξαιρετικά χαμηλές. 

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Suprelorin; 

Το Suprelorin μελετήθηκε υπό πραγματικές συνθήκες σε σκύλους βάρους μεταξύ 10 και 25 kg, 

στους οποίους πραγματοποιήθηκε εμφύτευση ακολουθούμενη από παρακολούθηση μέγιστης 

διάρκειας ενός έτους, και σε κουνάβια βάρους μεταξύ 1 και 1,7 kg στα οποία πραγματοποιήθηκε 

εμφύτευση στην αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου ακολουθούμενη από παρακολούθηση μέγιστης 

διάρκειας 6 μηνών. Στις μελέτες εξετάστηκε η δράση του Suprelorin στα επίπεδα της τεστοστερόνης 

στο αίμα και στο μέγεθος των όρχεων σε σκύλους και κουνάβια καθώς και στην ικανότητα των 

σκύλων να παράγουν σπέρμα προς συλλογή. Σε ορισμένες από τις μελέτες, οι σκύλοι και τα 

κουνάβια έλαβαν Suprelorin περισσότερες από μία φορές και μετά τη λήψη του τελικού 

εμφυτεύματος υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση μέγιστης διάρκειας ενός έτους. Η ασφάλεια του 

Suprelorin μελετήθηκε μετά τη χορήγηση δόσης υπερδεκαπλάσιας της συνιστώμενης στους σκύλους 

και δόσης εξαπλάσιας της συνιστώμενης στα κουνάβια. 

Ποιο είναι το όφελος του Suprelorin σύμφωνα με τις μελέτες; 

Σε όλες τις μελέτες διαπιστώθηκε μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα, μείωση του 

μεγέθους των όρχεων, μειωμένη λίμπιντο και μειωμένη σπερματογένεση (οι όρχεις παράγουν 

λιγότερα σπερματοζωάρια). Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% στους σκύλους η εν λόγω δράση 

ξεκίνησε έξι εβδομάδες μετά την εμφύτευση, ενώ στα κουνάβια μετά από διάστημα 5 έως 14 

εβδομάδων από την εμφύτευση. Στην πλειοψηφία τους, οι σκύλοι ανέκτησαν φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά σπέρματος ένα περίπου έτος μετά την τελευταία θεραπεία και ζευγάρωσαν επιτυχώς 

με θηλυκούς σκύλους μετά τη διακοπή της θεραπείας με Suprelorin. Δεν διερευνήθηκε η επαναφορά 

της γονιμότητας σε φυσιολογικά επίπεδα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στα κουνάβια.  

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Suprelorin;  

Οι σκύλοι ενδέχεται να εμφανίσουν μέτριο οίδημα στο σημείο της εμφύτευσης κατά τις δύο 

εβδομάδες που έπονται της εμφύτευσης. Για διάστημα έως και τρεις μήνες μετά τη χορήγηση 

ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικές αντιδράσεις (π.χ. φλεγμονή, σκλήρυνση του δέρματος). Τυχόν 

οίδημα ή τοπική αντίδραση υποχωρεί φυσιολογικά. Στα κουνάβια μπορεί να εμφανιστεί παροδικό 

μέτριο οίδημα, ερυθρότητα και κνησμός στο σημείο της εμφύτευσης.  Η χορήγηση του Suprelorin σε 

προεφηβικούς σκύλους και κουνάβια δεν έχει διερευνηθεί και, ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η 

χορήγησή του σε αυτά τα ζώα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας αναμένεται μείωση του μεγέθους των 

όρχεων. Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Suprelorin 

περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 
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Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Το εν λόγω  κτηνιατρικό φάρμακο έχει αναπτυχθεί ειδικά για σκύλους και κουνάβια και δεν 

προορίζεται για χρήση από τον άνθρωπο. Παρόλο που η επαφή του προϊόντος με το δέρμα είναι 

απίθανη, εάν αυτό συμβεί, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή που έχει εκτεθεί στο φάρμακο, διότι οι 

ουσίες αυτού του είδους απορροφώνται μέσω του δέρματος. Έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να 

χορηγούν το προϊόν. 

Κατά τη χορήγηση του προϊόντος, προσέξετε να αποφύγετε την κατά λάθος αυτοένεση 

διασφαλίζοντας ότι το ζώο είναι κατάλληλα ακινητοποιημένο και ότι η βελόνη χορήγησης είναι 

καλυμμένη μέχρι τη στιγμή της εμφύτευσης. Σε περίπτωση κατά λάθος αυτοένεσης, ζητήστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή και δείξτε στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα.  

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Suprelorin;  

Η CVMP έκρινε ότι τα οφέλη του Suprelorin υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό για 

την πρόκληση προσωρινής στειρότητας σε υγιείς, μη-στειρωμένους, σεξουαλικά ώριμους αρσενικούς 

σκύλους και κουνάβια και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Suprelorin. Η σχέση 

οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα επιστημονικής συζήτησης της παρούσας EPAR. 

Λοιπές πληροφορίες για το Suprelorin: 

Στις 10 Ιουλίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Suprelorin. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς 

συνταγογράφησης του συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της 

συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία. 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Μάρτιος 2012. 


	Τι είναι Suprelorin;
	Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Suprelorin;
	Πώς δρα το Suprelorin;
	Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Suprelorin;
	Ποιο είναι το όφελος του Suprelorin σύμφωνα με τις μελέτες;
	Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Suprelorin; 
	Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;
	Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Suprelorin; 
	Λοιπές πληροφορίες για το Suprelorin:

