
 

 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8447  
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu  An agency of the European Union   
 

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
 

EMA/310405/2007 
EMEA/V/C/000109 

EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Suprelorin 
deslorelinas 

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip 

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus 

ir kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė. 

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti su veterinaru. Taip pat kreipkitės į 

veterinarą, jei norite sužinoti daugiau apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti 

daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių 

diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis). 

Kas yra Suprelorin? 

Suprelorin – tai implantas, kuriame yra veikliosios medžiagos deslorelino. Vaistas tiekiamas iš 

anksto užpildytame aplikatoriuje. 

Kam naudojamas Suprelorin? 

Suprelorin naudojamas šunų ir šeškų patinams laikinam nevaisingumui sukelti. Jis skiriamas 

sveikiems, nekastruotiems, lytiškai subrendusiems šunų ir šeškų patinams. Implantą šunims reikia 

įdėti po laisva nugaros oda tarp apatinės kaklo dalies ir juosmens srities, o šeškams – tarp menčių. 

Suprelorin poveikis pasireiškia po maždaug 6 savaičių šunims ir po 5–14 savaičių šeškams. Vaistas 

būna veiksmingas šešis mėnesius, jei naudojamas 4,7mg implantas šunims ir dvylika mėnesių – jei 

naudojamas 9,4 mg implantas šunims (naudojant šį implantą šeškams, vaistas veiksmingas 

16 mėnesių). Po to, prireikus šunims ir šeškams galima įdėti naujus implantus. 
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Kaip veikia Suprelorin? 

Suprelorin veiklioji medžiaga deslorelinas veikia kaip natūralus gonadotropiną atpalaiduojantis 

hormonas (GnAH), kuris valdo kitų vaisingumą reguliuojančių hormonų išsiskyrimą. Iš Suprelorin 

implanto į organizmą nuolat lėtai išsiskiria maža deslorelino dozė. Dėl to gyvūnų organizme 

slopinama (blokuojama) folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) ir liuteinizuojančio hormono (LH) 

gamyba. Dėl šios priežasties šunų ir šeškų patinų kraujyje sumažėja testosterono koncentracija, 

nutrūksta sėklos gamyba ir nuslopinamas jų libido. Jei Suprelorin gydomas šuo ar šeškas 

atitinkamai poruotųsi su rujojančia kale ar patele, tikimybė susilaukti palikuonių būtų labai maža. 

Kaip buvo tiriamas Suprelorin? 

Lauko sąlygomis Suprelorin veiksmingumas tirtas su 10–25 kg sveriančiais šunimis, kurie prieš 

implantavimą stebėti iki vienerių metų ir su 1–1,7 kg sveriančiais šeškais, kuriems implantas 

įstatytas veisimo sezono pradžioje ir kurie prieš tai stebėti iki šešių mėnesių. Tyrimuose siekta 

nustatyti Suprelorin poveikį testosterono koncentracijai kraujyje, sėklidžių dydžiui ir šunų ir šeškų 

gebėjimui gaminti apvaisinimui reikalingą sėklos kiekį. Kai kuriuose šių tyrimų šunims ir šeškams 

paeiliui buvo implantuoti keli Suprelorin implantai, o jų būklė po paskutinio implantavimo buvo 

stebima dar apie metus. Suprelorin saugumas buvo tiriamas šunims skiriant dešimt kartų, o 

šeškams – 6 kartus didesnę nei rekomenduojama vaisto dozę. 

Kokia Suprelorin nauda nustatyta tyrimuose? 

Visuose tyrimuose nustatyta, kad sumažėjo testosterono koncentracija kraujyje, sumažėjo 

sėklidės, buvo nuslopintas libido ir sumažėjo spermatogenezė (sėklidės pagamino mažiau sėklos). 

Daugiau kaip 95 proc. šunų vaistas pradėjo veikti po implantavimo praėjus šešioms savaitėms, o 

šeškams – po 5–14 savaičių. Daugumai šunų sėklos savybės atsistatė praėjus maždaug vieneriems 

metams po paskutinio gydymo. Nutraukus gydymą Suprelorin, jie sėkmingai susiporavo su 

kalėmis. Netirta, kada po gydymo šeškai vėl tampa vaisingi.  

Kokia rizika siejama su Suprelorin naudojimu?  

Šunims implantavimo vietoje dvi savaites gali būti pastebimas vidutinio dydžio patinimas. Iki trijų 

mėnesių po implantavimo gali pasireikšti vietiniai šalutiniai reiškiniai (pvz., uždegimas, audinio 

sukietėjimas). Patinimas arba vietinės reakcijos praeina savaime. Šeškams pasireiškė trumpalaikis 

patinimas, niežėjimas ir paraudimas implantavimo vietoje. Suprelorin nerekomenduojama skirti 

lytiškai nesubrendusiems šunims ir šeškams, kadangi neištirtas vaisto poveikis šios grupės 

gyvūnams. Gydymo metu sumažėja sėklidės. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta 

gydant Suprelorin, sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis arba su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Šis veterinarinis vaistas buvo sukurtas specialiai šunims ir šeškams, todėl žmonėms jo vartoti 

negalima. Nors mažai tikėtina, kad vaistas pateks ant odos, jei taip nutinka, odą reikia tuoj pat 

nuplauti, kadangi šios rūšies medžiagas organizmas gali absorbuoti per odą. Vaisto neturėtų duoti 

nėščiosios. 
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Skiriant vaistą reikėtų imtis atsargumo priemonių nuo atsitiktinio vaisto įsišvirkštimo, t. y. 

užtikrinti, kad gyvūnas galėtų kuo mažiau judėti ir adatos apsauginis dangtelis būtų nuimtas tik 

prieš pat implantavimą. Atsitiktinai įsišvirkštus vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės 

pagalbos. Gydytojui reikia parodyti informacinį lapelį arba etiketę.  

Kodėl Suprelorin buvo patvirtintas?  

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) nusprendė, kad Suprelorin teikiama nauda, skiriant jį 

sveikiems, nekastruotiems, lytiškai subrendusiems šunų ir šeškų patinams laikinam nevaisingumui 

sukelti, yra didesnė už jo keliamą pavojų. Komitetas rekomendavo suteikti vaisto Suprelorin 

rinkodaros teisę. Vaisto naudos ir rizikos balanso apibūdinimą galima rasti šio EPAR mokslinių 

diskusijų modulyje. 

Kita informacija apie Suprelorin: 

Europos Komisija 2007 m. liepos 10 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią Suprelorin 

rinkodaros teisę. Informacija apie šio vaisto receptų išrašymo tvarką galima rasti ant etiketės / 

išorinės pakuotės. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2012 m. kovo mėn. 
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