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BTVPUR1 (vaccin inactivat împotriva virusului limbii 
albastre, care conține serotipul 1, 2, 4 sau 8 sau o 
combinație între două dintre acestea) 

Prezentare generală a BTVPUR și a motivelor autorizării sale în UE 

 

Ce este BTVPUR și pentru ce se utilizează? 

BTVPUR este un vaccin utilizat pentru protejarea ovinelor și a bovinelor împotriva bolii limbii albastre, o 
infecție cauzată de virusul limbii albastre, care se transmite prin musculițe. Vaccinul se utilizează 
pentru prevenirea viremiei (prezența virusurilor în sânge) și reducerea semnelor bolii. 

Vaccinul conține virusul limbii albastre inactivat (omorât). Varietatea (serotipul) virusului din vaccin 
este selectată în funcție de serotipurile care circulă și cauzează boala la momentul producerii; vaccinul 
poate conține așadar serotipul 1, 2, 4 sau 8 sau orice combinație între două dintre acestea. 

Cum se utilizează BTVPUR? 

Vaccinul este disponibil sub formă de suspensie injectabilă și se poate obține numai pe bază de 
prescripție medicală. 
Vaccinul se administrează animalelor tinere prin două injecții sub piele. Prima injecție se administrează 
începând cu vârsta de o lună la animalele care nu au fost niciodată expuse la această boală și începând 
cu vârsta de două luni și jumătate dacă mama animalului este deja imună la boală și are anticorpi 
împotriva virusului limbii albastre. A doua injecție se administrează după trei-patru săptămâni. În cazul 
vaccinului care conține doar virusul limbii albastre serotipul 2 sau 4 (sau ambele) utilizat la ovine, este 
suficientă o singură injecție. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea BTVPUR, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează BTVPUR? 

BTVPUR este un vaccin. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (mecanismul natural de 
apărare al organismului) să se apere împotriva unei boli. BTVPUR conține virusuri ale limbii albastre 
care au fost inactivate astfel încât să nu poată declanșa boala. Când se administrează la ovine și 

1 Cunoscut anterior sub denumirea de BTVPUR AlSap 1-8 
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bovine, sistemul imunitar al animalelor recunoaște virusurile ca fiind „străine” și produce anticorpi 
împotriva lor. În viitor, dacă animalele sunt expuse la virusul limbii albastre, sistemul lor imunitar va 
putea produce anticorpi mai repede. Aceasta va ajuta la protejarea lor împotriva bolii. 

BTVPUR conține unul sau două tipuri ale virusului limbii albastre, selectate dintre serotipurile 1, 2, 4 și 
8. Vaccinul conține și „adjuvanți” (hidroxid de aluminiu și saponină) care amplifică răspunsul sistemului 
imunitar. 

Ce beneficii a prezentat BTVPUR pe parcursul studiilor? 

Eficacitatea vaccinului a fost studiată pe ovine și bovine de vârstă mică în studii de laborator, 
utilizându-se vaccinuri care conțineau virusul limbii albastre serotipul 1, virusul limbii albastre 
serotipul 8 sau ambele. Alte studii de laborator au fost efectuate pe viței utilizându-se un vaccin care 
conținea virusul limbii albastre serotipul 2, precum și pe ovine și viței utilizându-se un vaccin care 
conținea virusul limbii albastre serotipul 4. Compania a prezentat și rezultate dintr-o serie de studii 
realizate cu vaccinuri cu compoziție similară, dar care conțineau serotipuri diferite de cele din BTVPUR, 
pentru a furniza informații de susținere care ar putea fi utilizate pentru a calcula eficacitatea vaccinului. 

Studiile au demonstrat că vaccinul prezintă siguranță pentru ovine și bovine și reduce semnele bolii, 
prevenind viremia la animalele infectate cu virusul limbii albastre serotipurile 1, 4 și 8 începând cu 
vârsta de o lună. Studiile au demonstrat și faptul că vaccinul reduce semnele bolii la ovine și previne 
viremia la ovinele și vițeii infectați cu virusul limbii albastre serotipul 2 începând cu vârsta de o lună. 

De asemenea, studiile au demonstrat că vaccinul poate fi utilizat la ovinele și bovinele gestante, 
precum și la cele aflate în perioada de lactație. 

Care sunt riscurile asociate cu BTVPUR? 

Vaccinarea poate fi urmată de o mică umflătură la locul injecției, care dispare, în mod normal, în 
decurs de cinci săptămâni. Animalele pot prezenta o ușoară creștere a temperaturii corporale, în mod 
normal nu mai mare de 1 °C, în intervalul de 24 de ore de după vaccinare. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. Este, de asemenea, 
timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului, înainte ca laptele să poată fi utilizat 
pentru consum uman. Perioada de așteptare pentru carne și lapte de la ovinele și bovinele tratate cu 
BTVPUR este de „zero” zile, ceea ce înseamnă că nu există o perioadă de așteptare obligatorie. 

De ce este BTVPUR autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile BTVPUR sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

BTVPUR este dezvoltat utilizând datele referitoare la vaccinul BTVPUR AlSap 1-8, care a fost autorizat 
inițial în „condiții excepționale” la 17 decembrie 2010, deoarece la momentul autorizării informațiile 
disponibile erau limitate. Întrucât compania a furnizat informațiile suplimentare solicitate, „condițiile 
excepționale” au încetat la 6 mai 2013. În 2016, CVMP a considerat că datele prezentate permiteau ca 
BTVPUR AlSap 1-8 să se transforme într-un vaccin BTVPUR având la bază trei serotipuri posibile, din 
care să se selecteze unul sau două serotipuri în funcție de necesități. În 2018 a fost adăugat un al 
patrulea serotip posibil, selectându-se în continuare unul sau două serotipuri în funcție de necesități. 
 
BTVPUR  
EMA/622534/2010 Pagina 2/3 
 



Alte informații despre BTVPUR: 

BTVPUR a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 12 aprilie 2016. 

Mai multe informații despre BTVPUR se pot găsi pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în iunie 2018. 
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