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BTVPUR1 (kéknyelv-betegség vírusa elleni, 1-es, 2-es, 4-
es vagy 8-as szerotípust, illetve ezek közül bármelyik 
kettő kombinációját tartalmazó, inaktivált vakcina) 

A BTVPUR-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

 

Milyen típusú készítmény a BTVPUR és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A BTVPUR egy vakcina, amelyet juhok és szarvasmarhák immunizálására alkalmaznak a kéknyelv-
betegséggel szemben, amely a szúnyogok által terjesztett kéknyelv-vírus által okozott fertőzés. A 
vakcinát a virémia (a vírusok vérben való jelenléte) megelőzésére és a betegség tüneteinek 
enyhítésére alkalmazzák. 

A vakcina a kéknyelv-vírus inaktivált (elölt) formáját tartalmazza. A vakcinába kerülő vírus fajtáját 
(szerotípusát) a gyártás idején cirkuláló és betegséget okozó szerotípusoktól függően választják ki; 
ennek alapján ez a vakcina az 1-es, 2-es, 4-es vagy 8-as szerotípust, illetve ezek közül bármelyik 
kettő kombinációját tartalmazhatja. 

Hogyan kell alkalmazni a BTVPUR-t? 

A vakcina szuszpenziós injekció formájában, csak receptre kapható. 
A vakcinát fiatal állatoknak adják két, bőr alá adott injekció formájában. Az első injekciót egy hónapos 
kortól kell beadni azoknak az állatoknak, amelyek még sohasem érintkeztek a betegséggel, illetve két 
és fél hónapos kortól, amennyiben az anyaállat már immunis a kórra és kéknyelv-vírus ellenes 
antitestekkel rendelkezik. A második injekciót három-négy héttel később kell beadni. A kizárólag a 
kéknyelv-vírus 2-es vagy 4-es szerotípusát (vagy e kettő kombinációját) tartalmazó vakcina juhoknak 
történő beadásakor egy injekció elegendő. 

Amennyiben a BTVPUR alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

1 Korábbi nevén BTVPUR AlSap 1-8 
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Hogyan fejti ki hatását a BTVPUR? 

A BTVPUR egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az immunrendszert (a 
szervezet természetes védekező rendszerét) arra, hogyan védekezzen a betegség ellen. A BTVPUR 
olyan kéknyelv-vírusokat tartalmaz, amelyeket inaktiváltak (elöltek), hogy ne okozhassanak 
betegséget. A juhok és szarvasmarhák beoltásakor az állatok immunrendszere „idegenként” azonosítja 
a vírusokat, és ellenanyagokat termel velük szemben. Később, amikor az állatok a kéknyelv-vírussal 
érintkeznek, az immunrendszerük gyorsabban tud majd ellenanyagot termelni, ami segít a betegség 
elleni védekezésben. 

A BTVPUR a kéknyelv-vírus 1-es, 2-es, 4-es és 8-as szerotípusai közül kiválasztott egy vagy két típust 
tartalmaz. Az immunválasz ösztönzése érdekében a vakcina „adjuvánsokat” (alumínium-hidroxidot és 
szaponint) is tartalmaz. 

Milyen előnyei voltak a BTVPUR alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A vakcina hatékonyságát 1-es, 8-as vagy mindkét szerotípusú kéknyelv-vírust tartalmazó vakcina 
alkalmazásával laboratóriumi vizsgálatokban tanulmányozták fiatal juhokon és szarvasmarhákon. 
További laboratóriumi vizsgálatokat folytattak borjaknál 2-es szerotípusú, valamint juhoknál és 
borjaknál 4-es szerotípusú kéknyelv-vírust tartalmazó vakcinák alkalmazásával. A vállalat ezenkívül 
hasonló összetételű, de a BTVPUR-ban találhatóktól eltérő szerotípusokat tartalmazó vakcinákkal 
végzett vizsgálatok sorozatának eredményeit is benyújtotta, hogy olyan alátámasztó információkat 
szolgáltasson, amelyek felhasználhatók a vakcina hatékonyságának kiszámításához. 

A vizsgálatok eredményei alapján a vakcina juhok és szarvasmarhák számára biztonságos, és a 
kéknyelv-vírus 1-es, 4-es és 8-as szerotípusával fertőzött, legalább egy hónapos állatoknál csökkenti a 
betegség tüneteit és megelőzi a virémia kialakulását. A vizsgálatok azt is igazolták, hogy a vakcina 
mérsékli a betegség tüneteit juhoknál, és megelőzi a virémiát juhoknál és szarvasmarháknál egy 
hónapos életkortól, amelyek a kéknyelv-vírus 2-es szerotípusával fertőződtek. 

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a vakcina vemhes és tejelő juhok és szarvasmarhák esetében is 
alkalmazható. 

Milyen kockázatokkal jár a BTVPUR alkalmazása? 

A vakcinázás után kis helyi duzzanat alakulhat ki az injekció beadásának helyén, amely rendes esetben 
öt héten belül elmúlik. A vakcinázást követő 24 órában előfordulhat a testhőmérséklet enyhe, általában 
1 °C-ot meg nem haladó emelkedése is. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 
Egyúttal azt az időtartamot is jelenti, amelynek a készítmény alkalmazása és a tej ember általi 
fogyasztása között kell eltelnie. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az BTVPUR-ral kezelt juhok 
és szarvasmarhák által termelt hús és tej esetén „nulla nap”, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező 
várakozási idő. 
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Miért engedélyezték a BTVPUR forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a BTVPUR alkalmazásának előnyei meghaladják 
annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A BTVPUR-t a BTVPUR AlSap 1-8 vakcina adatainak felhasználásával fejlesztették ki, amelynek 
forgalomba hozatalát eredetileg „kivételes körülmények között” engedélyezték 2010. december 17-én, 
mivel az engedélyezés időpontjában korlátozott információ állt rendelkezésre. Mivel a vállalat 
benyújtotta a további szükséges információkat, a „kivételes körülmények” 2013. május 6-án 
megszűntek. 2016-ban a CVMP úgy ítélte meg, hogy a benyújtott adatok lehetővé teszik a BTVPUR 
AlSap 1-8 készítmény BTVPUR vakcinává történő alakítását három lehetséges szerotípus alapján, a 
szükséglettől függően egy vagy két szerotípus kiválasztásával. 2018-ban egy negyedik lehetséges 
szerotípussal egészítették ki, azonban továbbra is egy vagy két szerotípust választanak ki az igénynek 
megfelelően. 

A BTVPUR-ral kapcsolatos egyéb információ 

2016. április 12-én a BTVPUR az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali engedélyt 
kapott. 

A BTVPUR-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása:06-2018. 
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