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

BTVPUR1 (inaktivēta katarālā drudža vīrusa vakcīna, kas 
satur 1., 2., 4. vai 8. serotipu vai jebkuru divu serotipu 
kombināciju) 

BTVPUR pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

 

Kas ir BTVPUR un kāpēc tās lieto? 

BTVPUR ir vakcīna, ko lieto aitām un liellopiem, lai nodrošinātu aizsardzību pret katarālo drudzi jeb 
zilās mēles slimību, infekciju, ko izraisa knišļu pārnēsātais katarālā drudža vīruss. Vakcīnu lieto, lai 
novērstu virēmiju (vīrusu klātbūtni asinīs) un mazinātu slimības pazīmes. 

Vakcīna satur inaktivētu (nonāvētu) katarālā drudža vīrusu. Vīrusa veidu (serotipu) vakcīnā izvēlas 
atkarībā no tā, kuri serotipi ir apritē un izraisa slimību vakcīnas ražošanas laikā, tāpēc vakcīna var 
saturēt 1., 2., 4. vai 8. vīrusa serotipu vai jebkuru divu serotipu kombināciju. 

Kā lieto BTVPUR? 

Vakcīna ir pieejama kā suspensija injekcijām, un to var iegādāties tikai pret recepti. 
Vakcīnu ievada jauniem dzīvniekiem divu zemādas injekciju veidā. Pirmo injekciju ievada no viena 
mēneša vecuma dzīvniekiem, kuri nekad nav saskārušies ar slimību, un no divarpus mēnešu vecuma, 
ja dzīvnieka māte jau ir imūna pret slimību un tai ir antivielas pret katarālā drudža vīrusu. Otro vakcīnu 
ievada pēc trim līdz četrām nedēļām. Vakcīnu, kas satur tikai 2. vai 4. serotipa katarālā drudža vīrusu 
(vai tos abus), aitām pietiek injicēt tikai vienreiz. 

Papildu informāciju par BTVPUR lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā BTVPUR darbojas? 

BTVPUR ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu) 
aizsargāties pret slimību. BTVPUR satur katarālā drudža vīrusus, kas ir inaktivēti, lai tie nevarētu 
izraisīt slimību. Ievadot vakcīnu aitām un liellopiem, dzīvnieku imūnsistēma atpazīst vīrusus kā 
“svešus” un izstrādā pret tiem antivielas. Turpmāk, ja dzīvnieki nonāk saskarē ar katarālā drudža 
vīrusu, imūnsistēma spēj ātrāk saražot antivielas. Tas palīdz aizsargāties pret slimību. 
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BTVPUR satur viena vai divu veidu vīrusus, kas izvēlēti no 1., 2., 4. un 8. serotipa. Vakcīna arī satur 
“adjuvantus” (alumīnija hidroksīdu un saponīnu), kas pastiprina imūnsistēmas atbildes reakciju. 

Kādi BTVPUR ieguvumi atklāti pētījumos? 

Vakcīnas efektivitāte tika pētīta laboratoriskajos pētījumos ar jaunām aitām un liellopiem, izmantojot 
vakcīnas, kas satur 1. serotipa katarālā drudža vīrusu, 8. serotipa katarālā drudža vīrusu vai tos abus. 
Papildu laboratoriskie pētījumi tika veikti ar teļiem, izmantojot vakcīnu, kas satur 2. serotipa katarālā 
drudža vīrusu, un ar aitām un teļiem, izmantojot vakcīnu, kas satur 4. serotipa katarālā drudža vīrusu. 
Uzņēmums arī iesniedza rezultātus no vairākiem pētījumiem, kas veikti ar vakcīnām, kurām bija līdzīgs 
sastāvs, bet kuras saturēja citus serotipus nekā BTVPUR, lai iegūtu palīginformāciju, ko var izmantot 
vakcīnas efektivitātes aprēķināšanai. 

Pētījumos tika pierādīts, ka vakcīna ir droša aitām un liellopiem, tā samazina slimības pazīmes un 
novērš virēmiju dzīvniekiem no viena mēneša vecuma, kuri ir inficēti ar 1., 4. un 8. serotipa katarālā 
drudža vīrusu. Tāpat pētījumos tika pierādīts, ka vakcīna mazina slimības pazīmes aitām un novērš 
virēmiju aitām un liellopiem no viena mēneša vecuma, ja tie ir inficēti ar 2. serotipa katarālā drudža 
vīrusu. 

Pētījumos arī tika pierādīts, ka vakcīnu var lietot aitām un liellopiem grūsnības un zīdīšanas periodā. 

Kāds risks pastāv, lietojot BTVPUR? 

Pēc vakcinācijas var rasties neliels lokāls pietūkums injekcijas vietā, kas parasti pazūd piecu nedēļu 
laikā. Var arī nedaudz paaugstināties ķermeņa temperatūra 24 stundu laikā pēc vakcinācijas, parasti 
par ne vairāk kā 1 °C. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. Tas arī ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas, lai cilvēku 
uzturā būtu lietojams piens. Ierobežojumu periods gaļai un pienam no aitām un liellopiem, ko ārstē ar 
BTVPUR, ir nulle dienas, kas nozīmē, ka obligāts gaidīšanas laiks netiek piemērots. 

Kāpēc BTVPUR tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot BTVPUR, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. 

BTVPUR ir izstrādātas, izmantojot datus par vakcīnu BTVPUR AlSap 1-8, kura 2010. gada 17. decembrī 
sākotnēji tika reģistrēta “izņēmuma kārtā”, jo reģistrācijas brīdī bija pieejama ierobežota informācija. 
Tā kā uzņēmums iesniedza pieprasīto papildinformāciju, “izņēmuma kārtas” statusu atcēla 2013. gada 
6. maijā. CVMP 2016. gadā uzskatīja, ka iesniegtie dati ļauj BTVPUR AlSap 1-8 pārveidot par BTVPUR 
vakcīnu, kuras pamatā ir trīs iespējamie serotipi un vienu vai divus serotipus var izvēlēties pēc 
vajadzības. 2018. gadā tika pievienots ceturtais iespējamais serotips, bet joprojām vienu vai divus 
serotipus var izvēlēties pēc vajadzības. 
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Cita informācija par BTVPUR 

2016. gada 12. aprīlī BTVPUR tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par BTVPUR ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada jūnijā. 
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