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BTVPUR1 (lammaste katarraalse palaviku viiruse 
inaktiveeritud vaktsiin, mis sisaldab kas serotüüpi 1, 2, 4 
või 8 või mis tahes kahe serotüübi kombinatsiooni) 

BTVPURi ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

 

Mis on BTVPUR ja milleks seda kasutatakse? 

BTVPUR on vaktsiin, mida kasutatakse lammaste ja veiste kaitsmiseks lammaste katarraalse palaviku 
eest. See on nakkushaigus, mida põhjustab lammaste katarraalse palaviku viirus ja mida levitavad 
teatud habesääsklased. Vaktsiini kasutatakse vireemia (viirusveresuse) ennetamiseks ja haiguse 
sümptomite leevendamiseks. 
Vaktsiin sisaldab lammaste katarraalse palaviku inaktiveeritud (hävitatud) viirust. Vaktsiini valitakse 
viiruse serotüüp vaktsiini tootmise ajal levinud ja haigust põhjustavate serotüüpide hulgast, seega võib 
vaktsiin sisaldada serotüüpi 1, 2, 4 või 8 või neist mis tahes kahe serotüübi kombinatsiooni. 

Kuidas BTVPURi kasutatakse? 

Vaktsiini turustatakse süstesuspensioonina ja see on retseptivaktsiin. 
Vaktsiini manustatakse noorloomadele kahe subkutaanse (nahaaluse) süstina. Esimene süst tehakse 
vähemalt ühe kuu vanustele loomadele, kes ei ole haigusega varem kokku puutunud, ning vähemalt 
kahe ja poole kuu vanustele loomadele, kes on sündinud immuunsel ja lammaste katarraalse palaviku 
viiruse vastaste antikehadega emasloomal. Teine süst tehakse 3–4 nädalat hiljem. Lammaste 
vaktsineerimisel üksnes lammaste katarraalse palaviku serotüüpi 2 või 4 (või mõlemat) sisaldava 
vaktsiiniga piisab ühest süstist. 
Kui vajate BTVPURiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas BTVPUR toimib? 

BTVPUR on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 
kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. BTVPUR sisaldab lammaste katarraalse palaviku 
viirust, mis on inaktiveeritud ega suuda seetõttu haigust tekitada. Kui seda süstitakse lammastele ja 
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veistele, peab immuunsüsteem vaktsiinis sisalduvaid viirusi võõraks ja tekitab nende vastu antikehi. 
Kui loomad puutuvad lammaste katarraalse palaviku viirusega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad 
kiiremini. See aitab kaitsta looma haiguse eest. 
BTVPUR sisaldab lammaste katarraalse palaviku viiruse üht või kaht vormi, mis valitakse serotüüpide 
1, 2, 4 ja 8 hulgast. Samuti sisaldab vaktsiin immuunvastuse tugevdamiseks adjuvante (toimet 
tugevdavaid aineid) alumiiniumhüdroksiidi ja saponiini. 

Milles seisneb uuringute põhjal BTVPURi kasulikkus? 

Vaktsiini efektiivsust uuriti laboriuuringutes, milles manustati lammaste katarraalse palaviku serotüüpi 
1 või 8 või mõlemat sisaldavat vaktsiini noorlammastele ja mullikatele. Tehti täiendavad laboriuuringud 
vasikatega, keda vaktsineeriti lammaste katarraalse palaviku serotüüpi 2 sisaldava vaktsiiniga, ning 
lammaste ja vasikatega, keda vaktsineeriti lammaste katarraalse palaviku serotüüpi 4 sisaldava 
vaktsiiniga. Samuti esitas ettevõte vaktsiini efektiivsuse arvutamise toetuseks tulemused mitmest 
uuringust, milles kasutati vaktsiiniga BTVPUR sarnase koostisega, kuid teisi serotüüpe sisaldavaid 
vaktsiine. 
Uuringutes tõendati, et vaktsiin on lammastele ja veistele ohutu ning leevendab haigussümptomeid ja 
ennetab vireemiat lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüüpidega 1, 4 ja 8 nakatunud vähemalt 
1-kuustel loomadel. Peale selle tõendasid uuringud, et vaktsiin vähendab haigussümptomeid lammastel 
ja aitab ennetada vireemiat lammaste katarraalse palaviku serotüübiga 2 nakatunud vähemalt 1-
kuustel lammastel ja veistel. 

Samuti tõendasid uuringud, et vaktsiini tohib kasutada lammastel ja veistel tiinuse ja laktatsiooni ajal. 

Mis riskid BTVPURiga kaasnevad? 

Pärast vaktsineerimist võib loomal tekkida süstekoha kerge turse, mis tavaliselt taandub 5 nädala 
jooksul. Ka looma kehatemperatuur võib vaktsineerimisele järgneva 24 tunni jooksul veidi tõusta, 
tavaliselt kuni 1 °C. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui piima 
tohib inimtoiduks tarvitada. BTVPURiga ravitud veiste liha ja piima keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, 
et keeluaega ei ole. 

BTVPURi Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et BTVPURi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 
BTVPUR töötati välja vaktsiini BTVPUR AlSap 1-8 andmete põhjal, mille müügiluba anti 17. detsembril 
2010 erandkorras, sest vaktsiini heakskiitmise ajal ei olnud selle kohta piisavalt teavet. Et ettevõte 
esitas vajaliku lisateabe, tühistati müügiloa erandkorras väljastatus 6. mail 2013. Veterinaarravimite 
komitee järeldas 2016. aastal, et esitatud andmete põhjal tohib vaktsiini BTVPUR AlSap 1-8 muuta 
vaktsiiniks BTVPUR, mis põhineb kolmel võimalikul serotüübil, millest vastavalt vajadusele valitakse 
üks või kaks. 2018. aastal lisati neljas võimalik serotüüp ning endiselt valitakse neljast serotüübist 
vastavalt vajadusele üks või kaks. 
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Muu teave BTVPURi kohta 

BTVPURi müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 12. aprillil 2016. 

Lisateave BTVPURi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2018. 
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