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BTVPUR1 (inaktivoitu sinikielivirusrokote, joka sisältää 
serotyyppiä 1, 2, 4 tai 8 tai kahden serotyypin 
yhdistelmää) 

Yleistiedot BTVPUR-rokotteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

 

Mitä BTVPUR on ja mihin sitä käytetään? 

BTVPUR-rokotetta käytetään suojaamaan lampaita ja nautoja sinikielitautia (bluetongue) vastaan. 
Infektion aiheuttaa surviaissääsken levittämä sinikielivirus. Rokotetta käytetään viremian (virusten 
esiintyminen veressä) ehkäisemiseen ja taudin oireiden vähentämiseen. 

Rokote sisältää inaktivoitua (tapettua) sinikielivirusta. Viruksen muunnos (serotyyppi) rokotteessa on 
valittu sen mukaan, mitkä serotyypit ovat liikkeellä rokotteen valmistushetkellä ja aiheuttavat 
sairautta. Se voi siis sisältää serotyyppiä 1, 2, 4 tai 8 tai niistä kahden yhdistelmää. 

Miten BTVPURia käytetään? 

Rokotetta on saatavana injektionesteenä suspensiota varten, ja sitä saa vain lääkemääräyksestä. 
Rokote annetaan nuorille eläimille kahtena injektiona ihon alle. Ensimmäinen injektio annetaan 
aikaisintaan yhden kuukauden iässä eläimille, jotka eivät ole altistuneet sairaudelle lainkaan, ja 
aikaisintaan kahden ja puolen kuukauden iässä eläimille, joiden emolla on jo immuniteetti tautia 
vastaan ja sinikieliviruksen vasta-aineita. Toinen injektio annetaan 3–4 viikkoa myöhemmin. 
Sinikieliviruksen serotyyppiä 2 tai 4 (tai niiden yhdistelmää) sisältävän rokotteen osalta lampaille 
riittää yksi rokote. 

BTVPURin käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten BTVPUR vaikuttaa? 

BTVPUR on rokote. Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (kehon luonnollista 
puolustusmekanismia) puolustautumaan sairauksia vastaan. BTVPUR sisältää inaktivoitua (tapettua) 
sinikielivirusta, joten se ei voi aiheuttaa sairautta. Kun rokote annetaan lampaalle ja naudalle, eläimen 
immuunijärjestelmä tunnistaa viruksen ”vieraaksi” ja muodostaa vasta-aineita sitä vastaan. Jos eläin 

1 Valmisteen nimi oli aikaisemmin BTVPUR AlSap 1-8. 
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myöhemmin altistuu sinikielivirukselle, immuunijärjestelmä kykenee tuottamaan vasta-aineita 
nopeammin. Tämä auttaa suojaamaan tautia vastaan. 

BTVPUR sisältää yhtä tai kahta sinikieliviruksen serotyypeistä 1, 2, 4 tai 8. Rokote sisältää myös ns. 
adjuvantteja (alumiinihydroksidia ja saponiinia), jotka parantavat immuunijärjestelmän vastetta. 

Mitä hyötyä BTVPUR-rokotteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Rokotteen tehoa tutkittiin laboratoriossa tehdyissä tutkimuksissa, joissa sinikieliviruksen serotyyppiä 1, 
8 tai molempia sisältävää rokotetta annettiin nuorille lampaille ja naudoille. Lisäksi vasikoilla tehtiin 
laboratoriotutkimuksia, joissa käytettiin sinikieliviruksen serotyyppiä 2 sisältävää rokotetta. 
Tutkimuksia tehtiin myös lampailla ja vasikoilla, ja niissä käytettiin sinikieliviruksen serotyyppiä 4 
sisältävää rokotetta. Rokotteen tehon laskemiseksi lääkeyhtiö toimitti lisätietoina myös tulokset 
sarjasta tutkimuksia, joissa oli käytetty koostumukseltaan samanlaisia mutta eri serotyyppiä sisältäviä 
rokotteita kuin BTVPUR. 

Tutkimukset osoittivat, että rokote on turvallinen lampailla ja naudoilla ja että se vähentää taudin 
oireita ja viremiaa yhden kuukauden iästä lähtien eläimillä, jotka ovat saaneet sinikieliviruksen 
serotyyppien 1, 4 ja 8 aiheuttaman tartunnan. Tutkimukset osoittivat myös, että rokote vähentää 
sairauden merkkejä lampailla ja ehkäisee viremiaa vähintään kuukauden ikäisillä lampailla ja naudoilla, 
joilla on sinikieliviruksen serotyypin 2 aiheuttama infektio. 

Kyseiset tutkimukset osoittivat myös, että rokotetta voidaan käyttää tiineillä ja imettävillä lampailla ja 
naudoilla. 

Mitä riskejä BTVPUR-valmisteeseen liittyy? 

Rokotuksen jälkeen injektiokohdassa saattaa esiintyä vähäistä paikallista turvotusta, joka yleensä 
häviää viiden viikon kuluessa. Myös eläimen ruumiinlämpö saattaa kohota lievästi, yleensä enintään 1 
celsiusasteen, 24 tunnin aikana rokotuksen jälkeen. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää elintarvikkeeksi. Se on myös aika, jonka pitää kulua lääkkeen antamisen jälkeen 
ennen kuin eläimen maitoa voidaan käyttää ihmisravinnoksi. BTVPURilla hoidettujen lampaiden ja 
nautojen varoaika on lihan ja maidon osalta nolla vuorokautta, mikä tarkoittaa sitä, että pakollista 
odotusaikaa ei ole. 

Miksi BTVPUR on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että BTVPURin hyöty on sen riskejä suurempi ja että se voidaan 
hyväksyä käyttöön EU:ssa. 

BTVPUR on kehitetty alun perin BTVPUR AlSap 1-8 -rokotteesta. Sen myyntilupa myönnettiin 17. 
joulukuuta 2010 ns. poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska myyntiluvan myöntämishetkellä lääkkeestä 
oli saatavilla vain vähän tietoa. Kun yhtiö toimitti pyydetyt lisätiedot, poikkeusolosuhteiden katsottiin 
päättyneen 6. toukokuuta 2013. Komitea katsoi vuonna 2016, että toimitettujen tietojen perusteella 
BTVPUR AlSap 1-8 voidaan muuntaa BTVPUR-rokotteeksi, joka perustuu kolmeen mahdolliseen 
serotyyppiin, joista voidaan tarpeen mukaan valita rokotteeseen yksi tai kaksi serotyyppiä. Vuonna 
2018 lisättiin neljäs mahdollinen serotyyppi, jonka voi valita tarpeen mukaan yhteen tai kahteen 
serotyyppiin. 
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Muuta tietoa BTVPUR-rokotteesta 

BTVPUR sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 12. huhtikuuta 2016. 

Lisää tietoa BTVPURista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi kesäkuussa 2018. 
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