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Bluevac BTV (szczepionka przeciwko wirusowi choroby 
niebieskiego języka, serotypy 1 lub 4 lub 8 
[inaktywowana])1 
Przegląd wiedzy na temat leku Bluevac BTV i uzasadnienie udzielenia 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest Bluevac BTV i w jakim celu się ją stosuje? 

Bluevac BTV jest szczepionką stosowaną u bydła i owiec w celu ich ochrony przed chorobą niebieskiego 
języka – zakażeniem wywoływanym przez wirus choroby niebieskiego języka, przenoszony przez 
muszki. Objawy choroby obejmują gorączkę i owrzodzenie skóry oraz obrzęk i sporadycznie 
niebieskawe zabarwienie języka obserwowane głównie u owiec. Szczepionkę stosuje się w celu 
zapobiegania wiremii (obecności wirusa we krwi) wywołanej przez wirusy choroby niebieskiego języka, 
serotypy 1, 4 lub 8 u owiec i bydła, oraz w celu ograniczenia objawów klinicznych wywołanych przez 
serotyp 8 u owiec. Szczepionka zawiera inaktywowany (zabity) wirus choroby niebieskiego języka, 
serotypy 1, 4 lub 8. 

Jak stosować szczepionkę Bluevac BTV? 

Szczepionka jest dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. Szczepionka wydawana z przepisu 
lekarza. 

U owiec szczepionkę podaje się od 2,5 miesiąca życia. W przypadku wirusa choroby niebieskiego 
języka, serotyp 1 lub serotyp 4, podaje się jedno wstrzyknięcie. W przypadku serotypu 8 podaje się 
dwa wstrzyknięcia w odstępie 3 tygodni. 

U bydła szczepionkę podaje się od 2. miesiąca życia. W przypadku wszystkich serotypów podaje się 
dwa wstrzyknięcia w odstępie 3-4 tygodni. 

W ramach szczepienia przypominającego u bydła i owiec podaje się jedno wstrzyknięcie raz w roku. 

Ochrona utrzymuje się przez jeden rok. U owiec ochrona przed wszystkimi serotypami rozpoczyna się 
21 dni po zakończeniu programu szczepień pierwotnych. U bydła ochrona rozpoczyna się 28 dni po 
zakończeniu programu szczepień pierwotnych dla serotypu 1, 21 dni dla serotypu 4 i 31 dni dla 
serotypu 8. 

 
1 Szczepionka wcześniej znana pod nazwą Bluevac BTV8. 
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Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Bluevac BTV należy zapoznać się z 
ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka Bluevac BTV? 

Bluevac BTV jest szczepionką. Szczepionki działają poprzez przygotowywanie układu odpornościowego 
(naturalny mechanizm obronny organizmu) do obrony organizmu przed chorobą. Bluevac BTV zawiera 
wirus choroby niebieskiego języka, który został inaktywowany, aby nie wywoływać choroby. Po 
podaniu szczepionki bydłu lub owcom układ odpornościowy zwierząt rozpoznaje wirus jako strukturę 
obcą i wytwarza skierowane przeciwko niemu przeciwciała. W przypadku kontaktu zaszczepionego 
zwierzęcia z tym samym rodzajem choroby niebieskiego języka przeciwciała te wraz z innymi 
składnikami układu odpornościowego będą w stanie skuteczniej zwalczać wirusa i pomagać w ochronie 
danego zwierzęcia przed chorobą. 

Bluevac BTV zawiera wirusy choroby niebieskiego języka jednego rodzaju (serotypy 1, 4 i 8). 
Szczepionka zawiera również adiuwanty (wodorotlenek glinu i saponinę), które stymulują lepszą 
odpowiedź układu odpornościowego. 

Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Bluevac BTV zaobserwowano w 
badaniach? 

Skuteczność szczepionki oceniano w szeregu badań laboratoryjnych i terenowych u owiec i bydła. 
Głównym kryterium oceny skuteczności szczepionki była wiremia (stężenie BTV we krwi) i objawy 
kliniczne zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka. We wszystkich badaniach zaszczepione owce 
i bydło porównywano ze zwierzętami nieszczepionymi. W badaniach wykazano, że szczepionka 
zapobiega wiremii u owiec i bydła oraz zmniejsza objawy kliniczne u owiec po zakażeniu serotypami 1, 
4 i 8 wirusa choroby niebieskiego języka. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Bluevac BTV? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem szczepionki Bluevac BTV (mogące 
wystąpić u więcej niż 1 zwierzęcia na 10) to krótkotrwałe, zazwyczaj niebolesne zgrubienie od 0,5 do 
5 cm w miejscu wstrzyknięcia. Zgrubienie ulega zmniejszeniu wraz z upływem czasu i zazwyczaj znika 
21 po podaniu leku. 

Pełny wykaz wszystkich ograniczeń i działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Bluevac 
BTV znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje szczepionkę lub ma 
kontakt ze zwierzęciem? 

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. Okres karencji to także czas po podaniu 
leku, jaki musi upłynąć, zanim mleko może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 
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Okres karencji dla mięsa i mleka pochodzących od bydła i owiec leczonych produktem Bluevac BTV 
wynosi „zero” dni, co oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania. 

Na jakiej podstawie szczepionka Bluevac BTV jest dopuszczona do obrotu w 
UE? 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania szczepionki Bluevac BTV 
przewyższają ryzyko i że może ona być dopuszczona do stosowania w UE. 

Lek Bluevac BTV został początkowo dopuszczony do obrotu w wyjątkowych okolicznościach, gdyż ze 
względu na to, że choroba niebieskiego języka podlega krajowym programom kontroli chorób, w chwili 
dopuszczenia leku do obrotu informacje na temat leku były ograniczone. Ponieważ firma dostarczyła 
dodatkowe wymagane informacje, wyjątkowe okoliczności wygasły w dniu 15 marca 2016 r. 

Inne informacje dotyczące szczepionki Bluevac BTV 

W dniu 14 kwietnia 2011 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Bluevac 
BTV, ważne w całej Unii Europejskiej. 

W dniu 18 czerwca 2020 r. nazwę szczepionki zmieniono z Bluevac BTV8 na Bluevac BTV. 

Dalsze informacje dotyczące szczepionki Bluevac BTV znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/ medicines/veterinary/EPAR/bluevac-btv. 

Data ostatniej aktualizacji: 08.2020. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/bluevac-btv
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