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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Suprelorin 
Deszlorelin 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az 

állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a megadott dokumentáción alapuló 

értékelése miként vezetett az alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásokhoz. 

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 

állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 

állatorvosához! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 

EPAR részét képező) tudományos indoklást! 

Milyen típusú gyógyszer a Suprelorin? 

A Suprelorin egy deszlorelin nevű hatóanyagot tartalmazó implantátum. Előretöltött applikátorban 

kerül forgalomba. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Suprelorin? 

A Suprelorin-t átmeneti nemzőképtelenség előidézésére alkalmazzák hím kutyáknál és hím 

görényeknél. Egészséges, nem herélt, szexuálisan érett hím kutyáknál és görényeknél alkalmazzák. 

Az implantátumot szubkután kell beültetni a hát laza bőre alá, a nyak alsó része és az ágyéki terület 

közé kutyáknál és a váll lapockái közé görényeknél. A Suprelorin kutyáknál 6 hét után, görényeknél 

5-14 hét után kezd hatni. A hatás kutyáknál hat hónapig tart a 4,7 mg-os, illetve 12 hónapig a 9,4 

mg-os implantátum esetében (görényeknél 16 hóap), amely időszakok után a kutya és a görény 

szükség esetén ismételten implantálható. 
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Hogyan fejti ki hatását a Suprelorin? 

A Suprelorin hatóanyaga, a deszlorelin, a természetes gonadotropin-felszabadító hormonhoz (GnRH) 

hasonlóan fejti ki hatását, amely az utódnemző-, ill. fogamzóképességben szerepet játszó más 

hormonok elválasztását szabályozza. A Suprelorin-t implantátum formájában alkalmazzák, amelyből 

lassan és folyamatosan, kis adagokban szabadul fel a deszlorelin. Ez elnyomja (gátolja) a follikulus-

stimuláló hormon (FSH) és a luteinizáló hormon (LH) termelődését. Ennek eredményeként a hím 

kutyák és görények szervezetében kevesebb lesz a vérben keringő tesztoszteron szintje, leáll a 

hímivarsejt-termelődés és csökken a libidó. Ha a Suprelorin-kezelés alatt álló hím kutya, illetve 

görény tüzelő szukával, illetve nősténnyel párosodna, rendkívül alacsony annak az esélye, hogy a 

szuka illetve a görénynőstény vemhes lesz. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Suprelorin-t? 

A Suprelorin-t terepvizsgálatban tesztelték 10-25 kg testsúlyú kutyák körében, amelyeket 

beültetés után legfeljebb egy éven át tartottak megfigyelés alatt, és 1-1,7 kg testsúlyú 

görényeknél, amelyeket a szaporodási időszak kezdetén implantáltak, majd 6 hónapig figyeltek 

meg. A vizsgálatok során azt értékelték, hogyan hat a Suprelorin a vér tesztoszteron szintjére, a 

kutya- és görényherék méretére, valamint a kutyák begyűjthető ondótermelő képességére. Egyes 

vizsgálatokban a kutyák és görények egynél többször kaptak implantátumot, és az utolsó 

implantátum beültetése után legfeljebb egy éven át tartották őket megfigyelés alatt. A Suprelorin 

biztonságosságát úgy vizsgálták, hogy kutyáknak a javasolt adag több mint 10-szeresét, 

görényeknek pedig több mint 6-szorosát adták be. 

Milyen előnyei voltak a Suprelorin alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Valamennyi vizsgálat azt mutatta, hogy csökken a vér tesztoszteron szintje, a herék mérete, a 

libidó és a spermatogenézis (amikor kevesebb hímivarsejt termelődik a herékben). A kutyák több 

mint 95%-ánál ezek a hatások 6 héttel, görényeknél 5-14 héttel a beültetés után kezdődtek. A 

kutyák többségénél körülbelül egy év múlva teljesen visszaállt a normál hímivarsejt termelődés, és 

a Suprelorin-kezelés leállítása után a kutyákat sikerrel pároztatták szukákkal. Görényeknél nem 

vizsgálták a normál nemzőképesség visszatérését a kezelés után.  

Milyen kockázatokkal jár a Suprelorin alkalmazása?  

A kutyáknál mérsékelt duzzanat keletkezhet a beültetés helyén, az implantálást követő két hétben. 

Előfordulhatnak helyi reakciók (pl. gyulladás, keményedés) a beültetés után legfeljebb három 

hónapig. A duzzanatok és helyi reakciók maguktól megszűnnek. Görényeknél átmeneti mérsékelt 

duzzanat, viszketés és bőrpír jelentkezhet a beültetés helyén. A Suprelorin alkalmazása nem javasolt 

olyan kutyáknál és görényeknél, akik még nem érték el az ivarérett kort, mert ilyen állatokban 

hatásait még nem vizsgálták. A herék mérete a kezelés alatt lecsökken. A Suprelorin alkalmazásával 

kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolását lásd a használati utasításban! 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó, vagy az 
állattal kapcsolatba kerülő személyre? 

Ezt az állatgyógyászati készítményt kifejezetten kutyák és görények számára és nem emberi 

felhasználásra fejlesztették ki. Bár valószínűtlen, hogy a termék a bőrre kerüljön, ha ez mégis 
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megtörténik, akkor a termékkel érintkezett területet azonnal le kell mosni, mivel ezek a fajta 

anyagok a bőrön keresztül felszívódhatnak. Terhes nők nem adhatják be a készítményt. 

A termék alkalmazása során fokozott körültekintéssel kell eljárni a véletlen öninjekciózás 

elkerülésére, biztosítva az állatok megfelelő lefogását és ügyelve, hogy a védőtok a tűn maradjon az 

implantáció pillanatáig. Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni az 

implantátum eltávolítására. Az orvosnak be kell mutatni a készítmény használati utasítását vagy 

címkéjét.  

Miért engedélyezték a Suprelorin forgalomba hozatalát?  

Az állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának (CVMP) megállapította, hogy a 

Suprelorin előnyei meghaladják az átmeneti nemzőképtelenség előidézésének kockázatait 

egészséges, nem herélt, szexuálisan érett hím kutyákban és görényekben, és javasolta a 

Suprelorin-ra vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. Az előny/kockázat profil az EPAR 

tudományos értekezéseket tartalmazó moduljában található. 

A Suprelorin-nal kapcsolatos egyéb információ: 

2007. július 10-én az Európai Bizottság a Suprelorin-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 

területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információ a 

doboz címkéjén/külső csomagolásán található. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2010-03. 
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