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BTVPUR1 (vaccine indeholdende inaktiveret 
bluetonguevirus med enten serotype 1, 2, 4 eller 8 eller 
en kombination af to af disse) 

En oversigt over BTVPUR, og hvorfor det er godkendt i EU 

 

Hvad er BTVPUR, og hvad anvendes det til? 

BTVPUR anvendes til får og kvæg for at beskytte dem mod sygdommen bluetongue, som er en 
infektion, der forårsages af bluetonguevirus, som overføres gennem mitter. Vaccinen anvendes til at 
forebygge viræmi (tilstedeværelse af virus i blodet) og reducere symptomerne på sygdommen. 

Vaccinen indeholder inaktiveret (dræbt) bluetonguevirus. Virusarten (serotypen) i vaccinen udvælges 
afhængigt af, hvilke serotyper der cirkulerer og forårsager sygdommen på fremstillingstidspunktet. 
Den kan derfor indeholde serotype 1, 2, 4 eller 8 eller en kombination af to af disse. 

Hvordan anvendes BTVPUR? 

Vaccinen fås som en suspension til injektion og udleveres kun efter recept. 
Vaccinen gives til unge dyr som to injektioner under huden. Den første injektion gives fra 1-
månedsalderen hos dyr, som ikke tidligere har været eksponeret for sygdommen, og fra 2,5-
månedsalderen, hvis dyret er født af et moderfår, der er immunt over for sygdommen, og som har 
antistoffer mod bluetonguevirus. Den anden injektion gives tre til fire uger senere. Med en vaccine til 
får, der kun indeholder bluetonguevirus af serotype 2 eller 4 (eller begge to), er én injektion 
tilstrækkelig. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af BTVPUR, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller apoteket. 

Hvordan virker BTVPUR? 

BTVPUR er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), 
hvordan det skal forsvare sig mod en sygdom. BTVPUR indeholder bluetonguevira, der er blevet 
inaktiveret, så de ikke kan fremkalde sygdommen. Når kvæg og får vaccineres, registrerer dyrenes 
immunsystem viraene som "fremmede" og reagerer ved at danne antistoffer imod dem. Hvis dyrene 
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fremover udsættes for bluetonguevirus, vil deres immunsystem kunne producere antistoffer hurtigere. 
Dette vil bidrage til at beskytte mod sygdommen. 

BTVPUR indeholder bluetonguevirus af en eller to af serotyperne 1, 2, 4 og 8. Vaccinen indeholder også 
"adjuvanser" (aluminiumhydroxid og saponin), som giver en bedre immunrespons. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved BTVPUR? 

Vaccinens virkning blev undersøgt i fem hovedlaboratorieundersøgelser med vacciner, som indeholdt 
bluetongue serotype 1 og/eller bluetongue serotype 8 hos får og kvæg i en ung alder. Yderligere 
laboratoriestudier blev gennemført hos kalve med en vaccine indeholdende bluetongue-serotype 2 og 
hos får og kalve med en vaccine indeholdende bluetongue-serotype 4. Virksomheden fremlagde også 
resultaterne af en række studier gennemført med vacciner med tilsvarende sammensætning, men som 
omfattede andre serotyper end dem, der indgår i BTVPUR, for at fremskaffe yderligere informationer, 
som kunne anvendes til at beregne vaccinens virkning. 

Studierne viste, at vaccinen er sikker for får og kvæg, og at den reducerer symptomerne på 
sygdommen og forebygger viræmi hos dyr fra 1-månedsalderen, som er smittet med bluetonguevirus 
serotype 1, 4 og 8. Studierne viste også, at vaccinen reducerer tegnene på sygdommen hos får og 
forebygger viræmi hos får og kvæg fra 1-månedsalderen, som er smittet med bluetonguevirus-
serotype 2. 

Undersøgelserne viste også, at vaccinen kan anvendes til at behandle drægtige og lakterende får. 

Hvilke risici er der forbundet med BTVPUR? 

Vaccination kan forårsage en mindre lokal hævelse på injektionsstedet, som normalt forsvinder igen i 
løbet af fem uger. Der kan også forekomme en let forhøjelse af dyrets kropstemperatur, der normalt 
ikke overstiger 1 °C, inden for 24 timer efter vaccinationen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter 
administration af et lægemiddel, før mælken kan anvendes til menneskeligt konsum. 
Tilbageholdelsestiden for kød og mælk fra får og kvæg, der behandles med BTVPUR, er "nul" dage, 
hvilket vil sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid. 

Hvorfor blev BTVPUR godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved BTVPUR opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 

BTVPUR er udviklet ved hjælp af data fra vaccinen BTVPUR AlSap 1-8, der oprindeligt blev godkendt 
under "særlige omstændigheder" den 17. december 2010, da der på godkendelsestidspunktet kun 
forelå begrænsede oplysninger. Efter at virksomheden havde forelagt de supplerende oplysninger, den 
var blevet anmodet om, blev de "særlige omstændigheder" ophævet den 6. maj 2013. I 2016 
vurderede CVMP, at de indsendte data gjorde det muligt at ændre BTVPUR AlSap 1-8 til en BTVPUR-
vaccine baseret på tre mulige serotyper med en eller to udvalgte serotyper, afhængigt af behovet. I 
2018 blev en fjerde mulig serotype tilføjet, stadig med udvælgelse af en eller to serotyper afhængigt af 
behovet. 
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Andre oplysninger om BTVPUR: 

BTVPUR fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 12. april 2016. 

Yderligere information om BTVPUR findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i juni 2018. 
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