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

BTVPUR1 (inaktyvinta vakcina nuo mėlynojo liežuvio ligos 
viruso (1, 2, 4 ar 8 arba bet kurių dviejų serotipų 
derinio)) 

BTVPUR ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

 

Kas yra BTVPUR ir kam jis naudojamas? 

BTVPUR yra vakcina, naudojama avims ir galvijams apsaugoti nuo mėlynojo liežuvio ligos – infekcijos, 
kurią sukelia uodų perduodamas mėlynojo liežuvio virusas. Šia vakcina skiepijama siekiant užkirsti 
kelią viremijai (virusų atsiradimui kraujyje) ir palengvinti ligos požymius. 

Vakcinos sudėtyje yra inaktyvintų (nukenksmintų) mėlynojo liežuvio ligos virusų. Vakcinai viruso rūšis 
(serotipas) parenkama pagal tai, kurie ligą sukeliantys serotipai yra paplitę vakcinos gamybos metu, 
todėl vakcinos sudėtyje gali būti 1, 2, 4 ar 8 serotipas ar bet koks dviejų serotipų derinys. 

Kaip naudoti BTVPUR? 

Vakcina gaminama kaip injekcinė suspensija, ir jos galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Gyvulių jaunikliams skiriamos dvi poodinės injekcijos. Pirma injekcija atliekama ne jaunesniems kaip 
vieno mėnesio gyvūnams, kurie nėra sirgę šia liga, o motininių patelių, kurios jau turi imunitetą ligai ir 
kurių organizme yra mėlynojo liežuvio viruso antikūnų, jaunikliai skiepijami nuo dviejų su puse 
mėnesio. Antra injekcija atliekama po 3–4 savaičių. Avims, skiepijamoms vakcina, kurios sudėtyje yra 
tik mėlynojo liežuvio ligos 2 ar 4 serotipo (arba abiejų serotipų) viruso, užtenka vienos injekcijos. 

Daugiau informacijos apie BTVPUR naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia BTVPUR? 

BTVPUR yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą apsisaugoti 
nuo ligos. BTVPUR sudėtyje yra mėlynojo liežuvio ligos virusų, kurie yra inaktyvinti ir negali sukelti 
ligos. Šia vakcina paskiepytų avių ir galvijų imuninė sistema atpažįsta virusus kaip svetimkūnius ir ima 
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gaminti jų antikūnus. Vėliau, į gyvūno organizmą patekus mėlynojo liežuvio ligos virusui, jo imuninė 
sistema gali sparčiau pagaminti antikūnų. Tai padeda apsaugoti juos nuo ligos. 

BTVPUR sudėtyje yra vieno arba dviejų tipų mėlynojo liežuvio ligos virusų, parinktų iš 1, 2, 4 ir 8 
serotipų. Vakcinos sudėtyje taip pat yra adjuvantų (aliuminio hidroksido ir saponino) imuniniam atsakui 
sustiprinti. 

Kokia BTVPUR nauda nustatyta tyrimuose? 

Vakcinos veiksmingumas tirtas laboratoriniuose tyrimuose, kuriuose avių ir galvijų jaunikliams 
imunizuoti buvo naudojama 1 serotipo mėlynojo liežuvio ligos viruso vakcina, 8 serotipo mėlynojo 
liežuvio ligos viruso vakcina arba abiejų šių serotipų vakcina. Atlikti tolesni laboratoriniai tyrimai su 
veršeliais, kurie buvo vakcinuojami 2 serotipo mėlynojo liežuvio ligos viruso vakcina, taip pat su avimis 
ir veršeliais, kurie buvo vakcinuojami 4 serotipo mėlynojo liežuvio ligos viruso vakcina. Įmonė taip pat 
pateikė įvairių tyrimų, atliktų su panašios sudėties, bet kitų nei BTVPUR sudėtyje esančių serotipų 
mėlynojo liežuvio ligos virusų turinčiomis vakcinomis, rezultatus vakcinos veiksmingumui nustatyti. 

Tyrimai parodė, kad avims ir galvijams skirta vakcina yra saugi, apsaugo nuo viremijos ir sumažina 
ligos požymius 1, 4 arba 8 serotipo mėlynojo liežuvio ligos virusu užsikrėtusiems gyvuliams nuo vieno 
mėnesio amžiaus. Tyrimai taip pat parodė, kad avims vakcina sumažina ligos požymius, taip pat 
padeda išvengti viremijos 2 serotipo mėlynojo liežuvio ligos virusu užsikrėtusioms avims ir galvijams 
nuo vieno mėnesio amžiaus. 

Tyrimai taip pat parodė, kad šia vakcina galima skiepyti avis ir karves gestacijos ir laktacijos 
laikotarpiu. 

Kokia rizika siejama su BTVPUR naudojimu? 

Paskiepijus injekcijos vieta gali truputį patinti, bet patinimas paprastai atslūgsta per 5 savaites. 24 val. 
po vakcinacijos gyvulio kūno temperatūra gali būti truputį pakilusi, paprastai ne daugiau kaip 1°C. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, gyvūno negalima skersti ir jo mėsos vartoti 
žmonių maistui. Tai taip pat laikas, kurį, panaudojus vaistą, pieno negalima vartoti žmonių maistui. 
Išlauka BTVPUR skiepytų avių ir galvijų mėsai ir pienui yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus 
galima vartoti iš karto. 

Kodėl BTVPUR buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad BTVPUR nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES. 

Vakcina BTVPUR sukurta remiantis vakcinos BTVPUR AlSap 1-8, kuriai rinkodaros leidimas 2010 m. 
gruodžio 17 d. suteiktas išimtinėmis sąlygomis, kadangi tuo metu neturėta išsamios informacijos apie 
šią vakciną, duomenimis. Bendrovei pateikus reikalaujamą papildomą informaciją, 2013 m. gegužės 
6 d. išimtinės sąlygos panaikintos. 2016 m. CVMP nusprendė, kad pagal pateiktus duomenis galima 
vakciną BTVPUR AlSap 1-8 pakeisti vakcina BTVPUR su trimis galimais serotipais, iš kurių pagal poreikį 
parenkami vienas ar du. 2018 m. buvo pridėtas ketvirtas galimas serotipas, vis dar paliekant galimybę 
iš visų serotipų pagal poreikį parinkti vieną ar du. 
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Kita informacija apie BTVPUR 

Visoje ES galiojantis BTVPUR registracijos pažymėjimas suteiktas 2016 m. balandžio 12 d. 

Daugiau informacijos apie BTVPUR rasite Agentūros tinklalapyje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. birželio mėn. 
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