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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Suprelorin 
Deslorelīns 

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, 

kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par 

šo zāļu lietošanu. 

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas 

ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir 

vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir 

daļa no EPAR). 

Kas ir Suprelorin? 

Suprelorin ir implants, kas satur aktīvo vielu deslorelīnu. Tas pieejams iepriekš uzpildītā aplikatorā. 

Kāpēc lieto Suprelorin? 

Suprelorin lieto suņu un sesku tēviņiem, lai uz laiku padarītu tos neauglīgus. To lieto veseliem, 

dzimumnobriedušiem suņiem un seskiem, kuri nav kastrēti. Implants suņiem jāievada subkutāni 

vaļīgajā muguras ādā starp skaustu un gurniem un seskiem - starp plecu lāpstiņām. Suprelorin 

suņiem sāk iedarboties pēc aptuveni sešām nedēļām un seskiem – laikposmā no 5. līdz 14. nedēļai. 

Iedarbība suņiem turpinās sešus mēnešus, ievadot 4,7 mg implantu, un divpadsmit mēnešus, 

ievadot 9,4 mg implantu (seskiem - 16 mēnešus); nepieciešamības gadījumā implantu suņiem un 

seskiem var ievadīt atkārtoti. 
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Kā Suprelorin darbojas? 

Suprelorin aktīvā viela deslorelīns darbojas kā dabiskais gonadotropīnu atbrīvojošais hormons 

(GnRH), kas kontrolē citu ar auglību saistītu hormonu sekrēciju. Suprelorin ievada ar implantu, kas 

mazās devās izdala deslorelīnu. Tas nomāc (bloķē) folikulstimulējošā hormona (FSH) un 

luteinizējošā hormona (LH) sintēzi. Rezultātā suņu un sesku tēviņu asinsritē ir zemāks testosterona 

līmenis, samazinās spermatozoīdu skaits un pazeminās libido. Ja Suprelorin lietošanas laikā 

meklēšanās periodā suns pārojas ar kuci vai sesks ar sesku mātīti, kuces un sesku mātītes 

grūsnības iespējamība ir pavisam neliela. 

Kā noritēja Suprelorin izpēte? 

Suprelorin izpēte notika lauka apstākļos suņiem, kuru svars bija robežās no 10 līdz 25 kg; tiem tika 

ievadīti implanti, un šos suņus novēroja laika posmā līdz vienam gadam. Sesku tēviņiem, kuru svars 

bija robežās no 1 līdz 1,7 kg, implanti tika ievadīti pārošanās sezonas sākumā pirms novērošanas, 

kas ilga līdz pusgadam. Pētījumā tnovērtēja Suprelorin ietekmi uz testosterona līmeni un apjomu 

asinīs, suņu un sesku sēklinieku izmērus un suņu spēju ražot spermatozoīdus savākšanai. Dažos 

pētījumos suņiem un seskiem Suprelorin ievadīja atkārtoti, un viņus novēroja gadu pēc pēdējā 

implanta ievadīšanas. Suprelorin drošums tika pārbaudīts, ievadot suņiem devu, kas 10 reizes 

pārsniedza ieteicamo devu, bet seskiem - devu, kas 6 reizes pārsniedza ieteicamo devu. 

Kāds bija Suprelorin iedarbīgums šajos pētījumos? 

Visi pētījumi liecināja par testosterona līmeņa mazināšanos asinīs, sēklinieku izmēra, libido un 

spermatoģenēzes mazināšanos (sēklinieki ražo mazāk spermatozoīdu). Vairāk nekā 95% suņu šāda 

iedarbība sākās no sestās nedēļas pēc implanta ievadīšanas, bet seskiem - no 5. līdz 14. nedēļai 

pēc implanta ievadīšanas. Lielākajai daļai suņu spermas normālie rādītāji atjaunojās aptuveni gadu 

pēc pēdējās implanta izmantošanas reizes; pēc Suprelorin lietošanas pārtraukšanas suņi spēja 

veiksmīgi pāroties ar kucēm. Vēl nav pētīta sesku auglības atgūšana pēc šādas procedūras.  

Kāds risks pastāv, lietojot Suprelorin?  

Divas nedēļas pēc implanta ievaietošanas implantēšanas vietā suņiem var novērot mērenu 

pietūkumu. Trīs mēnešus pēc implanta ievadīšanas iespējama viegla vietēja reakcija (piemēram, 

saistaudu iekaisums, sacietējums). Pietūkums vai vietēja reakcija pāriet pati no sevis. Implanta 

ievadīšanas apvidū seskiem var būt mērens pietūkums, nieze un apsārtums. Suprelorin nav 

piemērots suņiem un seskiem, kas nav sasnieguši pubertātes vecumu, jo tā ietekme uz šiem 

dzīvniekiem nav pētīta. Pēc implanta ievadīšanas sēklinieku izmērs samazinās. Pilns visu Suprelorin 

izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai 
nonāk saskarē ar dzīvnieku? 

Šīs veterinārās zāles izgatavotas īpaši suņiem un seskiem un nav piemērotas lietošanai cilvēkiem. 

Iespējamība ādas saskarei ar šīm zālēm ir niecīga, bet, ja tā notiek, skartā vieta nekavējoties 

jānomazgā, jo šāda veida vielas var uzsūkties caur ādu. Sievietēm, kuras ir grūtniecības stāvoklī, 

nav ieteicams nonākt saskarē ar šīm zālēm. 
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Ievadot šīs zāles, jāizvairās no nejaušas pašinjicēšanas, tāpēc jānodrošina, lai dzīvnieki būtu 

pienācīgi savaldīti, un aplikatora uzgalis ir jānoņem tieši pirms implanta ievadīšanas. Ja zāles 

nejauši injicējat sev, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību un uzrādiet ārstam zāļu 

lietošanas instrukciju vai zāļu marķējumu.  

Kāpēc Suprelorin tika apstiprinātas?  

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Suprelorin sniegtais ieguvums pārsniedz risku, 

izraisot īslaicīgu neauglību veseliem, nekastrētiem, dzimumnobriedušiem suņu un sesku tēviņiem, 

un ieteica izsniegt Suprelorin reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir atrodama šā 

EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī. 

Cita informācija par Suprelorin 

Eiropas Komisija 10.07.2007. izsniedza Suprelorin reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas 

Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā 

iepakojuma. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2012. gada martā. 
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