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7,9 %
38,6 %

12,5 %

30,4 %

31,5 %

Процентeн дял на заболеваемостта на отделните органи на

урогениталната система при кучката - изследвания върху 2595 животни

(Paschke, 2012)



ЦНС

ХИПОТАЛАМУС

Gn-RH

малки количества,

пулсативно

АДЕНОХИПОФИЗА

Deslorelin

Gn-RH аналог 

постоянно, 

продължително 

време

FSHLH

Gn-RH агонисти – механизъм на действие

?Down-regulation ??
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Suprelorin® - Gn-RH агонист - Deslorelin acetat

4,7 и 9,4 mg

• В процес на проучване

• Строги индикации

Ефект в зависимост от изходните хормонални 

нива в организма и......



Suprelorin® приложение – клинични случаи

• Suprelorin ® - приложение при котки

– потискане на репродуктивните функции

– и бременност

– поведение

• Suprelorin ® при фретки

• Suprelorin ® след пиометра – кучки

• Suprelorin ® ДПХ кучета

• Suprelorin ® – обратима “тест-кастрация” –

потвърждаване-отхвърляне хипотеза

• Suprelorin ® - инконтиненция на урината
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Suprelorin®

сезон 

възраст

здраве
Социален 

статус

темперамент
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Ден след имплантацията

Пълно блокиране след 20 дни (5/10 животни) и по-късно след 11 

седмица (9/10 котараци), едно животно 27 седмица

Безплодие от 6 седмица Goericke-Pesch et al. 2011

Приложение на Suprelorin® при котараци

Down-regulation



Suprelorin® - котараци

• Поведенчески реакции - първите 16 дни силно увеличаване на 

либидото – сезон

• Впоследствие постепенно редуциране:

– пълно изчезване от 11 до 16 седмица

– отделни котараци периодично правят безуспешни опити за 

покриване на разгонени женски

– почти пълно прекратяване на маркирането след 10-та 

седмица

– успоредно с това по-спокойни, дресируеми

– важна особеност – сперматогенеза при котараци 46,8 дни 

следователно фертилитета би могъл да се запази около 6-

7 седмици след пълното down-regulation



ОБЕМ НА ТЕСТИСИТЕ

• Намалява – 25 % на 4 седмица (по-забавен ефект с напредване на възрастта)

• 60 % на 12 седмица

• 73,5% на седмица 36

• Възстановяване 12-23 мес след имлантацията (изкл. при 1)

• Телесното тегло по принцип не се променя – зависи от собственика !

Testosteron  < 0,1 ng/mL



Приложение на Suprelorin ® при котараци

Шипчетата на половия член изчезват напълно след

период от 5 до 9 седмици - възстановяване 12-24 мес.

след имплантацията



Suprelorin ® - възстановяване на репродуктивните способности на 

котараците след имплантиране

• Доказано възстановяване на фертилитета при 5 от 10 котарака

Котараци брой Възстановяване на либидото - месеци след 

имплантацията

2 23-24

2 18

1 12

2 22

1 48 



Котка  

номер

Продъжителност на еструс/ден на 

имплантация

Нов еструс (месец след имплантиране) 

1 9/3 21 заплождане и раждане

2 4/4 22 

3 7/5 24

4 10/3 5 непълноценен еструс

след 45 месеца стерилен еструс въпреки 

покриването, на 48 мес след 

имплантирането – еструс, заплождане и 

раждане

6 4/2 22 заплождане и раждане (частичен 

аборт)

7 10/3 24 – заплождане и раждане

8 10/3 Данни до 10

9 7/3 12 три поредни еструса проследени, през 

3 седмици

11 5/4 23 три еструса – заплождане и раждане

14 3/5 Данни до 17

20 8/3 24

Suprelorin® при котки – имплантация в началото на 

еструса



Котка Продължителност на 

предхождащия еструс

Нов еструс (ден след имплантиране) 

5 1 23 месец – фертилен еструс

10 4 22 заплождане и раждане

12 5 еструс след 

имплантирането

22 и 23  месец

13 3 Данни до 3

15 5 22

16 2 21 заплождане и раждане

17 7 24 фертилен еструс

18 7 22 фертилен еструс

19 4 16 заплождане и раждане

21 7 раждане *, 17 два еструса заплождане и 

раждане

Suprelorin® при котки – имплантация – 7 дни след еструса



Suprelorin ® и бременност  - котка  

Suprelorin ®

покриване

край на еструса раждане

-2 – 1  0     7                          57                                                                     498          510                   576   

покриване

раждане1-ви и 2-и еструс



Казус: Тигър котарак на 5 години 

- базални стойности на тестостерон

След имплантиране – в рамките на две седмици 

маркирането преустановява

Извод - Suprelorin ® влияе и на ниво ЦНС 

Проблем - Маркирането продължава !

Клиничен случай:

Suprelorin ® при кастриран котарак

Имплантиране 

на Suprelorin ®

Wehrend and Goericke-Pesch



Клиничен случай:

Suprelorin ® при фретка
Женска фретка приета в края на март 2010

Младо животно, некастрирано – между 1 и 2 години

Анамнеза – продъжителни естрални състояния от около 2 месеца,

от известно време – влошаване на общото състояние, алопеция, кожен

сърбеж, оток на вулвата, на моменти хипервъзбудимост

В последните дни липса на апетит, мускулна слабост, апатия, бледа

кожа

Параклиника – анемия и левкопения

Лекуване - антибиотици, витамини, дексаметазон – без успех



Клиничен случай:

Suprelorin ® при фретка

Диагноза - хиперестрогенизъм



Клиничен случай:

Suprelorin ® при фретка

Лечение – две възможности - кастрация

Медикаментозна тепария

Имплантиране със Suprelorin ®

В рамките на 7-10 дни кожата става тъмно сива

След втората седмица видимо започна да никне нова козина

Начало на трайно подобряване на състоянието след около 10-я ден



Клиничен случай:

Suprelorin ® при фретка

Септември 2013 нова имплантация със Suprelorin ®



Приложение Suprеlorin® при кучката

Потискане на репродуктивните функции

• Рискове 

Внимание при !!!

– Съществуваща маточна патология

– Анамнеза – лъжлива бременност, продъжителни естрални 

състояния

– Възрастни животни

– Имплантиране по време на анеструс индуциране на еструс

Индуциране на еструс



Клиничен случай: Suprelorin® - пиометра, кучка

• пиометра – актуално често срещано заболяване

• пиометрата вторично следствие на експозицията 
на естрогени и прогестерон върху ендометрума 
(Hardy 1974, Johnston et al. 2001)

• хирургическа и медикаментозна терапия

• важно е проследяване на животните след 
медикаментозна терапия

• вероятността от рецидив на пиометрата варира 
между 10-70 % в различни изследвания (Wiebe
2009, Hagman 2010).



• Принципи за медикаментозна терапия

- евакуиране на маточното съдържанието

- блокиране и неутрализиране действието на половите 

хормони

- антимикробно въздействие

- постигане на продължителен анеструс – покой

- възстановяване на маточната стена

прогестерон естрогени
Пиометра

Suprelorin® - пиометра, кучка

микроорганизми



Suprelorin® - пиометра, кучка

“Деактивира” половите хормони

Но всички полови хормони ли ?

Превантивен ефект на рецидивиране на пиометра при кучка ?



Диагностициране 

на пиометра

Alizine ®

АНТБ
Bromocriptine tabl.

Клинично 

излекуване

Имплантация

Супрелорин ®

лечение

Suprelorin® - пиометра, кучка



Развой 

– продължителен анеструс

• След 20 месеца пиометрата рецидивира

– отворена пиометра

– операция 

– голямо количество немиришещ ексудат в 
коремната кухина

– промени в перитонеума – неравномерно 
удебелен

Suprelorin® - пиометра, кучка



Suprelorin® - пиометра при кучка

В коремната кухина голямо количество червено-кафява,

без миризма течност !



Цисти в яйчниците

Suprelorin® - пиометра, кучка



Дискусия

имплантация (Suprelorin ®)

метропатия, фоликулни

цисти, лъжлива 

бременност

потискане на яйчниковата функция

хипоталамо-хипофизната ос – отчасти активна

пролактин !!!!

естрадиол !!!! 
клиничен анеструс

фаза на половия цикъл

хормонални нива!

рецептори 

допамин 

пиометра 

възстановителен период след маточно възпаление

Suprelorin® - пиометра, кучка
ХИПОТЕЗА 



Дискусия Хипотеза

имплантация

Suprelorin ®
двукратно в годината курс с 

допаминов агонист или простагландини

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Suprelorin® - пиометра, кучка



Клиничен случай: Доброкачествена 

хиперплазия на простатата 

Бустер, кръстоска, 10 годишен

• Анамнеза: тенезъм, периодично капки течност с 

кехлибарен цвят върху пода

• Собственикът предполага, че това е урина, но не се усеща 

никаква миризма

Клинично изследване, андрологично изследване,

ултразвук, тестиси: БО, простата силно уголемена с много 

цисти

Диагноза – доброкачествена хиперплазия на простатата

Собственикът не желае хирургична кастрация

=> лечение Suprelorin® S. Goericke-Pesch



Клиничен случай: Доброкачествена 

хиперплазия на простатата

• Изход

• намаляване обема на простатата

• цистите изчезват напълно

• без първоначално влошаване на състоянието, до 

началото на действието на препарата

• пълен ефект на кастрация

Дискусия

• Suprelorin® - ДПХ и цисти (не обаче абсцеси и 
карцином на простата !!)

• намаляване на обема на простатата и цистите (тези 
с големина до 2 см изчезват напълно)

S. Goericke-Pesch



Клиничен случай: Какво би било, ако..... ?

Мъжки Ротвайлер, възраст 5 години, куче пазач

Анамнеза: затруднения в дефекацията

Диагноза: хиперплазия на простатата

Терапия:

Първа възможност – кастрация – отказана от собствениците 

- опасения, че след кастрацията, кучето няма да бъде активно и да 

изпълнява своите “ангажименти” като пазач

A. Wehrend



Клиничен случай: Какво би било, ако..... ?

• Алтернативна възможност

- имплантиране със Suprelorin® 

Внимание !

• Риск от първоначално влошаване на състоянието

» Премедикация

• Приложение на Osateronacetat (Yposane ®)

A. Wehrend



ДПХ

4-ти месец – хирургическа кастрация

Ypozane®

орално 7 дни

14 ден - 50 % редуциране 

обема на простатата

Имплантиране на Suprelorin ®

6- та седмица значително 

намаляване обема на тестисите

- кучето все още добър пазач

Клиничен случай: Какво би било, ако..... ?

A. Wehrend



Извод:

- Приложението на Suprelorin ® позволява предварително 

да се изследва обусловеността от пола на някои 

поведенчески реакции

- обратимост

- Внимание – да избягва първоначалното стимулиращо 

въздействие от приложението на Suprelorin ®

Клиничен случай: Какво би било, ако..... ?

A. Wehrend



Suprelorin® - обратима тест-кастрация

• Агресия срещу други кучета, предимно мъжки !

• Всичко друго е в рамките на нормата

• Препоръчана кастрация

• Собственикът се колебание

• Клиничното изследване – б. о.

• Тестисите – норма, без данни за ДХП

• Лечение Suprelorin® 4.7 mg

Брутус, 6 годишен лабрадор

S. Goericke-Pesch



Suprelorin® - обратима тест-кастрация

• Развой

• около 6 седмици – без промяна - след това –

повишаване на апетита, силно намаляване на 

маркирането, успокояване като цяло

• НО поведението към останалите кучета е 

непроменено – агресия – през целия период на 

действие на импланта (тестостерон < 0.1 ng/ml) –

около 8 месеца !

• => Окончателно решение – да не се кастрира

Брутус, 6 годишен лабрадор

S. Goericke-Pesch



Suprelorin® - обратима тест-кастрация

• При down regulation (T<0.1 ng/ml) без ефект най-

вероятно хирургическата кастрация също би била 

без ефект

• Само 45-65% от поведенческите реакции са 

зависими от андрогените

• Кастрацията като средство за елиминиране на

агресията към другите кучета при голяма част от

младите индивиди води до известен успех, при по-

възрастните възможността за постигатне на ефект е

незначителна

Дискусия

S. Goericke-Pesch



Suprelorin® - Incontinentio urinae

• Преди половин година е кастрирана

• От около месец не може да задържа урина -

винаги нощем

• Лечение – Propalin – два пъти дневно –

значително подобряване

• НО – рецидив – въпреки провежданата терапия 

незадържане на урина нощем и денем - локви от 

урина

• Кучето уринира без да се заема типичната за това 

поза

Емма, голямо бернско планинско куче, 7 куче

S. Goericke-Pesch



Suprelorin® - Incontinentio urinae

• Клинчино изследване

• УЗ пикочен мехур: видими хиперехогенни частици

• стерилна урина: Leu+++, Ery+++, Бактерии ++ (E. 

Coli), без кристали

• цистит и вероятно това е причината за влошаване 

на инконтиненцията

• прилага се АНТБ за 10 дни

Емма, голямо бернско планинско куче, 7 куче

S. Goericke-Pesch



Suprelorin® - Incontinentio urinae

• В рамките на няколко дни подобрение, но 
инконтиненцията продължава

• След края на АНТБ-курс (след 20 дни) урина и 
контролен УЗ

• съвет: опит за лечение със Suprelorin® +14 дни 
допълнително 3x дневно Propalin

• след втория ден кучката започва да задържа урината

• след 14-я ден пълен ефект => до 10-я месец,

след това е започнало отново нощно незадържане =>

• Повторно успешно лечение със Suprelorin

Емма, голямо бернско планинско куче, 7 куче

S. Goericke-Pesch




