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BTVPUR1 (inaktivirano cepivo proti virusu modrikastega 
jezika, ki vsebuje serotip 1, 2, 4 ali 8 oziroma katero koli 
kombinacijo dveh serotipov) 

Pregled zdravila BTVPUR in zakaj je odobreno v EU 

 

Kaj je zdravilo BTVPUR in za kaj se uporablja? 

Zdravilo BTVPUR je cepivo, ki se uporablja pri ovcah in govedu za zaščito pred boleznijo modrikastega 
jezika, tj. okužbo, ki jo prenašajo trzače, povzroča pa jo virus modrikastega jezika. Uporablja se za 
preprečevanje viremije (prisotnosti virusa v krvi) in zmanjšanje znakov bolezni. 

 

Cepivo vsebuje inaktivirane (uničene) viruse modrikastega jezika. Vrsta (serotip) virusa v cepivu je 
izbrana glede na to, kateri serotipi krožijo in povzročajo obolenje v času proizvodnje cepiva, zato lahko 
vsebuje serotip 1, 2, 4 ali 8 oziroma katero koli kombinacijo dveh serotipov. 

Kako se zdravilo BTVPUR uporablja? 

Cepivo je na voljo v obliki suspenzije za injiciranje, njegovo predpisovanje in izdaja pa je le na recept. 
 
Cepivo se mladičem injicira pod kožo v dveh odmerkih. Živali, ki še nikoli niso bile izpostavljene 
bolezni, prejmejo prvo injekcijo od enega meseca starosti dalje, mladiči mater, ki so že imune proti 
bolezni in imajo protitelesa proti virusu modrikastega jezika, pa od starosti dveh mesecev in pol dalje. 
Drugi odmerek se živalim injicira od tri do štiri tedne pozneje. Pri cepivu za ovce, ki vsebuje samo 
serotip 2 ali 4 virusa modrikastega jezika (oziroma oba skupaj), zadostuje le ena injekcija. 

Za več informacij glede uporabe zdravila BTVPUR glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo BTVPUR deluje? 

Zdravilo BTVPUR je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem 
telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Zdravilo BTVPUR vsebuje viruse modrikastega 
jezika, ki so inaktivirani in ne morejo povzročiti bolezni. Ko ovce in govedo prejmejo cepivo, njihov 

1 Predhodno znano kot BTVPUR AlSap 1-8 
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imunski sistem prepozna viruse kot tujke in proti njim razvije protitelesa. Ob ponovni izpostavitvi 
virusu modrikastega jezika v prihodnosti bo imunski sistem lahko hitreje tvoril protitelesa. Ta mu bodo 
pomagala pri obrambi pred boleznijo. 

Zdravilo BTVPUR vsebuje eno ali dve vrsti izbranih serotipov 1, 2, 4 in 8 virusa modrikastega jezika. 
Cepivo vsebuje tudi „adjuvansa“ (aluminijev hidroksid in saponin) za povečanje imunskega odziva. 

Kakšne koristi je zdravilo BTVPUR izkazalo v študijah? 

Učinkovitost cepiva so proučevali v laboratorijskih študijah, v katerih so pri mladih ovcah in govedu 
uporabljali cepiva, ki vsebujejo serotip 1, serotip 8 ali oba serotipa virusa modrikastega jezika. 
Nadaljnje laboratorijske študije so izvedli pri teletih, kjer so uporabili cepivo s serotipom 2 virusa 
modrikastega jezika, ter pri ovcah in teletih z uporabo cepiva, ki vsebuje serotip 4 virusa modrikastega 
jezika. Podjetje je predstavilo tudi rezultate niza študij, izvedenih s cepivi s podobno sestavo, ki pa so 
vključevali serotipe, drugačne od serotipov v zdravilu BTVPUR, da bi pridobili nadaljnje zaključke o 
učinkovitosti cepiva. 

Študije so pokazale, da je cepivo varno za uporabo pri ovcah in govedu ter da zmanjšuje znake bolezni 
in preprečuje viremijo pri živalih, starejših od enega meseca, ki so okužene s serotipi 1, 4 in 8 virusa 
modrikastega jezika. Poleg tega so študije pokazale, da cepivo zmanjšuje znake bolezni pri ovcah ter 
preprečuje viremijo pri ovcah in govedu, starejših od enega meseca, ki so okuženi s serotipom 2 virusa 
modrikastega jezika. 

Pokazale so tudi, da se cepivo lahko uporabi pri brejih ovcah in govedu ter tistih v laktaciji. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom BTVPUR? 

Po cepljenju se lahko pojavi majhna oteklina na mestu injiciranja, ki običajno izzveni v petih tednih. V 
24 urah po cepljenju se lahko pojavi tudi rahlo povišanje telesne temperature, običajno za največ za 
1 °C. 

Kakšna je karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. Pomeni tudi čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko mleko uporabi za 
prehrano ljudi. Karenca za meso in mleko ovac in goveda, zdravljenih z zdravilom BTVPUR, je „nič“ dni, 
kar pomeni, da ni obvezne čakalne dobe. 

Zakaj je zdravilo BTVPUR odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je odločila, da so koristi zdravila BTVPUR večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Zdravilo BTVPUR je bilo razvito z uporabo podatkov iz cepiva BTVPUR AlSap 1–8, ki je prvotno 
17. decembra 2010 pridobilo dovoljenje za promet „v izjemnih okoliščinah“, saj so bile ob odobritvi na 
voljo le omejene informacije. Ker je podjetje predložilo zahtevane dodatne informacije, so „izjemne 
okoliščine“ prenehale veljati 6. maja 2013. Leta 2016 je odbor CVMP menil, da je na podlagi 
predloženih podatkov mogoče zdravilo BTVPUR AlSap 1–8 spremeniti v cepivo BTVPUR na podlagi treh 
možnih serotipov z enim ali dvema serotipoma, izbranima glede na potrebe. Leta 2018 je bil dodan 
četrti možni serotip, še vedno pa velja, da se uporabi sam ali v kombinaciji z drugim izbranim 
serotipom glede na potrebe. 
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Druge informacije o zdravilu BTVPUR: 

Zdravilo BTVPUR je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 12. aprila 2016. 

Nadaljnje informacije o zdravilu BTVPUR so na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Pregled je bil nazadnje posodobljen junija 2018. 
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