
 
EMA/622534/2010 
EMEA/V/C/002231 

BTVPUR1 (inaktivovaná vakcína proti viru katarální 
horečky ovcí obsahující buď sérotyp 1, 2, 4 nebo 8, nebo 
kombinaci kterýchkoli dvou) 
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Co je přípravek BTVPUR a k čemu se používá? 

Přípravek BTVPUR je vakcína používaná u ovcí a skotu k ochraně před onemocněním katarální 
horečkou ovcí, což je infekce způsobená virem katarální horečky ovcí, který je přenášen pakomárem. 
Vakcína se používá k prevenci viremie (přítomnosti viru v krvi) a zmírnění příznaků onemocnění. 

Vakcína obsahuje inaktivovaný (usmrcený) virus katarální horečky ovcí. Varianta (sérotyp) viru ve 
vakcíně se vybírá v závislosti na sérotypech, které se u zvířat vyskytují a způsobují onemocnění 
v okamžiku výroby, takže může obsahovat sérotypy 1, 2, 4 nebo 8, nebo kombinaci kterýchkoli dvou 
z nich. 

Jak se přípravek BTVPUR používá? 

Vakcína je dostupná jako injekční suspenze a její výdej je vázán na lékařský předpis. 
Podává se mláďatům ve formě dvou injekcí pod kůži. První injekce se podává zvířatům ve věku od 
jednoho měsíce, která nikdy nebyla vystavena onemocnění, a zvířatům ve věku od dvou a půl měsíce, 
jejichž matky jsou již vůči tomuto onemocnění imunní a mají protilátky proti viru katarální horečky 
ovcí. Druhá injekce se podává s odstupem tří až čtyř týdnů. V případě použití vakcíny, která obsahuje 
pouze sérotyp 2 nebo 4 (nebo oba společně) viru katarální horečky ovcí, stačí u ovcí jediná injekce. 

Více informací o používání přípravku BTVPUR naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek BTVPUR působí? 

Přípravek BTVPUR je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný systém 
těla), jak se bránit proti onemocnění. Přípravek BTVPUR obsahuje viry katarální horečky ovcí, které 
byly inaktivovány, a nemohou tedy vyvolat onemocnění. Jakmile je přípravek podán ovcím nebo skotu, 
jejich imunitní systém rozpozná viry jako „cizorodé“ a vytváří proti nim protilátky. Pokud se 
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v budoucnu zvířata dostanou do kontaktu s virem katarální horečky ovcí, jejich imunitní systém bude 
schopen vytvářet protilátky rychleji. To jim pomůže v ochraně před onemocněním. 

Přípravek BTVPUR obsahuje viry katarální horečky ovcí jednoho nebo dvou typů vybraných ze sérotypů 
1, 2, 4 a 8. Vakcína obsahuje rovněž „adjuvans“ (hydroxid hlinitý a saponin) zlepšující reakci 
imunitního systému. 

Jaké přínosy přípravku BTVPUR byly prokázány v průběhu studií? 

Účinnost vakcíny byla zkoumána v laboratorních studiích u mláďat ovcí a skotu, přičemž byly použity 
vakcíny obsahující sérotyp 1, sérotyp 8 anebo oba tyto sérotypy katarální horečky ovcí. Další 
laboratorní studie byly provedeny u telat s použitím vakcíny obsahující sérotyp 2 katarální horečky ovcí 
a u ovcí a telat s použitím vakcíny obsahující sérotyp 4 katarální horečky ovcí. Společnost také 
předložila výsledky řady studií provedených s vakcínami podobného složení, avšak zahrnujícími 
sérotypy odlišné od sérotypů obsažených v přípravku BTVPUR, a to s cílem poskytnout doplňující 
informace, které by mohly být použity při výpočtu účinnosti vakcíny. 

Studie prokázaly, že vakcína je pro ovce i skot bezpečná a že zmírňuje projevy onemocnění a působí 
preventivně proti viremii u zvířat ve věku od 1 měsíce, která jsou nakažena virem katarální horečky 
ovcí, sérotypy 1, 4 a 8. Studie rovněž prokázaly, že vakcína snižuje příznaky onemocnění u ovcí 
a zabraňuje virémii u ovcí a skotu ve věku od jednoho měsíce, které jsou infikovány virem katarální 
horečky ovcí sérotyp 2. 

Ve studiích bylo rovněž prokázáno, že vakcínu lze použít u březích a laktujících ovcí a skotu. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem BTVPUR? 

Po vakcinaci je možné v místě aplikace injekce pozorovat menší otok, který obvykle během pěti týdnů 
ustoupí. Zvířata mohou mít během 24 hodin po vakcinaci rovněž lehce zvýšenou tělesnou teplotu, 
obvykle ne více než o 1 °C. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. Jedná se rovněž o časový interval 
po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než může být mléko použito pro lidskou 
spotřebu. Ochranná lhůta pro maso a mléko ovcí a skotu léčeného přípravkem BTVPUR je „0 dnů“, což 
znamená, že po podání tohoto léčivého přípravku není nutné odkládat jejich spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek BTVPUR registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku BTVPUR převyšují jeho rizika 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Přípravek BTVPUR byl vyvinut z přípravku BTVPUR AlSap 1-8, který byl původně dne 17. prosince 2010 
registrován za „výjimečných okolností“, neboť v době jeho schvalování bylo k dispozici pouze omezené 
množství informací. Vzhledem k tomu, že společnost požadované doplňující informace předložila, 
označení „za výjimečných okolností“ bylo dne 6. května 2013 odvoláno. V roce 2016 výbor CVMP 
dospěl k závěru, že předložená data umožňují změnit přípravek BTVPUR AlSap 1-8 na vakcínu BTVPUR 
založenou na třech možných sérotypech s jedním nebo dvěma sérotypy zvolenými na základě potřeb. 
V roce 2018 byl přidán čtvrtý možný sérotyp, opět s jedním nebo dvěma sérotypy zvolenými na 
základě potřeb. 
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Další informace o přípravku BTVPUR 

Přípravku BTVPUR bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 12. dubna 
2016. 

Další informace o přípravku BTVPUR jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v červnu 2018. 

 

 

 
BTVPUR  
EMA/622534/2010 strana 3/3 
 


	Přehled informací o přípravku BTVPUR a proč byl přípravek registrován v EU
	Co je přípravek BTVPUR a k čemu se používá?
	Jak se přípravek BTVPUR používá?
	Jak přípravek BTVPUR působí?
	Jaké přínosy přípravku BTVPUR byly prokázány v průběhu studií?
	Jaká rizika jsou spojena s přípravkem BTVPUR?
	Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin?
	Na základě čeho byl přípravek BTVPUR registrován v EU?
	Další informace o přípravku BTVPUR

