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BTVPUR1 (inaktivovaná očkovacia látka proti vírusu 
katarálnej horúčky obsahujúca buď sérotyp 1, 2, 4 alebo 
8, alebo kombináciu ktorýchkoľvek dvoch sérotypov) 

Všeobecný prehľad o očkovacej látke BTVPUR a prečo bola v EÚ povolená 

 

Čo je očkovacia látka BTVPUR a na čo sa používa? 

Očkovacia látka BTVPUR sa používa u oviec a hovädzieho dobytka na ochranu pred katarálnou 
horúčkou, čo je infekcia spôsobená vírusom katarálnej horúčky, ktorú prenášajú pakomáre. Očkovacia 
látka sa používa na prevenciu virémie (prítomnosti vírusov v krvi) a na zmiernenie prejavov ochorenia. 

Očkovacia látka obsahuje inaktivovaný (usmrtený) vírus katarálnej horúčky. Druh (sérotyp) vírusu 
v očkovacej látke sa vyberá v závislosti od toho, ktoré sérotypy sú v obehu a spôsobujú ochorenie 
v čase výroby, preto môže obsahovať sérotyp 1, 2, 4 alebo 8, alebo kombináciu ktorýchkoľvek dvoch 
z týchto sérotypov. 

Ako sa očkovacia látka BTVPUR používa? 

Očkovacia látka je dostupná vo forme injekčnej suspenzie a jej výdaj je viazaný na lekársky predpis. 
Očkovacia látka sa podáva mladým zvieratám formou dvoch podkožných injekcií. Prvá injekcia sa 
podáva zvieratám od veku jedného mesiaca, ktoré nikdy neboli vystavené ochoreniu, a zvieratám od 
veku dva a pol mesiaca, ak ich matky sú už voči ochoreniu imúnne a majú protilátky proti vírusu 
katarálnej horúčky. Druhá injekcia sa podáva o tri až štyri týždne neskôr. V prípade očkovacej látky 
obsahujúcej len sérotyp 2 alebo 4 vírusu katarálnej horúčky (alebo obidva sérotypy) u oviec stačí 
jedna injekcia. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní očkovacej látky BTVPUR, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom očkovacia látka BTVPUR účinkuje? 

BTVPUR je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém (prirodzenú 
obranu tela), ako sa má brániť pred ochorením. Očkovacia látka BTVPUR obsahuje vírusy katarálnej 
horúčky, ktoré boli inaktivované, a preto nemôžu spôsobiť ochorenie. Po podaní očkovacej látky 

1 Predtým známa ako očkovacia látka BTVPUR AlSap 1-8 
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ovciam a hovädziemu dobytku rozpozná imunitný systém zvierat vírusy ako cudzie a vytvorí proti nim 
protilátky. Ak budú zvieratá v budúcnosti vystavené vírusu katarálnej horúčky, ich imunitný systém 
bude schopný rýchlejšie vytvárať protilátky. To im pomôže chrániť sa pred ochorením. 

Očkovacia látka BTVPUR obsahuje vírus katarálnej horúčky jedného alebo dvoch typov vybratých 
zo sérotypov 1, 2, 4 a 8. Očkovacia látka obsahuje aj tzv. adjuvansy (hydroxid hlinitý a saponín), ktoré 
zvyšujú odpoveď imunitného systému. 

Aké prínosy očkovacej látky BTVPUR boli preukázané v štúdiách? 

Účinnosť očkovacej látky sa skúmala v laboratórnych štúdiách, v ktorých sa v prípade mladých oviec 
a hovädzieho dobytka použili očkovacie látky obsahujúce sérotyp 1, 8 alebo obidva sérotypy vírusu 
katarálnej horúčky. Uskutočnili sa ďalšie laboratórne štúdie u teliat s použitím očkovacej látky 
obsahujúcej sérotyp 2 vírusu katarálnej horúčky a u oviec a teliat s použitím očkovacej látky 
obsahujúcej sérotyp 4 vírusu katarálnej horúčky. Aby sa poskytli podporné informácie, ktoré možno 
využiť na výpočet účinnosti očkovacej látky, spoločnosť predložila aj výsledky zo série štúdií 
vykonaných s očkovacími látkami podobného zloženia, ktoré však obsahovali iné sérotypy ako sa 
nachádzajú v očkovacej látke BTVPUR. 

V týchto štúdiách sa preukázalo, že očkovacia látka je bezpečná pre ovce a hovädzí dobytok a že 
zmierňuje prejavy ochorenia a bráni virémii u zvierat vo veku od jedného mesiaca, ktoré sú infikované 
sérotypmi 1, 4 a 8 vírusu katarálnej horúčky. V štúdiách sa takisto preukázalo, že očkovacia látka 
zmierňuje prejavy ochorenia u oviec a bráni virémii u oviec a hovädzieho dobytka vo veku od jedného 
mesiaca, ktoré sú infikované sérotypom 2 vírusu katarálnej horúčky. 

V štúdiách sa tiež preukázalo, že očkovaciu látku možno používať v prípade gravidných a laktujúcich 
oviec a hovädzieho dobytka. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky BTVPUR? 

Po očkovaní sa môže vyskytnúť mierny lokálny opuch na mieste vpichu injekcie, ktorý za normálnych 
okolností zmizne do piatich týždňov. Do 24 hodín po očkovaní sa môže vyskytnúť aj mierne zvýšenie 
telesnej teploty, zvyčajne maximálne o 1 °C. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. Ide takisto o čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako 
možno mlieko použiť na ľudskú spotrebu. Ochranná lehota pre mäso a mlieko oviec a hovädzieho 
dobytka, ktoré boli liečené očkovacou látkou BTVPUR, je nula dní, čo znamená, že nie je stanovená 
povinná čakacia lehota. 

Prečo je očkovacia látka BTVPUR povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej látky BTVPUR sú väčšie ako jej riziká a že 
môže byť povolená na jej používanie v EÚ. 

Očkovacia látka BTVPUR bola vyvinutá s použitím údajov o očkovacej látke AlSap 1-8 pôvodne 
povolenej 17. decembra 2010 za tzv. mimoriadnych okolností, pretože v čase povolenia očkovacej 
látky boli dostupné len obmedzené informácie. Keďže spoločnosť predložila ďalšie požadované 
informácie, tieto tzv. mimoriadne okolnosti sa 6. mája 2013 skončili. V roku 2016 výbor CVMP usúdil, 
že na základe predložených údajov možno zmeniť očkovaciu látku BTVPUR AlSap 1-8 na očkovaciu 
látku BTVPUR založenú na troch možných sérotypoch s jedným alebo dvomi sérotypmi vybranými 
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podľa potreby. V roku 2018 bol pridaný štvrtý možný sérotyp s jedným alebo dvomi sérotypmi 
vybranými podľa potreby. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke BTVPUR 

Dňa 12. apríla 2016 očkovacia látka BTVPUR získala povolenie na uvedenie na trh platné v celej 
Európskej únii. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke BTVPUR sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: jún 2018 
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