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Ubac (Streptococcus uberis-vaccin, inaktiverat) 
Sammanfattning av Ubac och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Ubac och vad används det för? 

Ubac är ett vaccin som ges till kor och kvigor (kor som ännu inte har kalvat) för att minska 
förekomsten av klinisk mastit (juverinfektioner med synliga tecken i mjölk eller juver) orsakad av 
bakterier som kallas Streptococcus uberis, vilket kan minska mjölkproduktionen. Ubac används också 
för att minska det somatiska celltalet (SCC) i mjölk, vilket är ett mått på mastit utan några synliga 
tecken (subklinisk mastit). Ubac innehåller den aktiva substans som kallas biofilm-
vidhäftningskomponent innefattande lipoteikonsyra, vilken framställs av den klibbiga filmen som 
produceras av Streptococcus uberis-stam 5616. 

Hur används Ubac? 

Ubac finns som injektionsvätska och är receptbelagt. Ubac ges som en behandling som omfattar 
3 injektioner i halsmusklerna, vilka ges växelvis på den ena och den andra sidan av halsen. Den första 
injektionen ges omkring 60 dagar före förväntat kalvningsdatum, följt av en andra injektion som ges 
minst 3 veckor före förväntat kalvningsdatum. Den tredje injektionen ges omkring 15 dagar efter 
kalvning. Hela besättningen bör vaccineras. Hela behandlingen bör upprepas vid varje dräktighet. 
Skyddet börjar verka ungefär 36 dagar efter den andra injektionen och varar de första 5 månader av 
laktationen (mjölkproduktionen). 

För att få mer information om hur du använder Ubac, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Ubac? 

Ubac är ett vaccin. Vacciner verkar genom att de ”lär” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) 
hur det ska skydda sig mot en sjukdom. Den aktiva substansen i Ubac erhålls från de klibbiga ämnen 
som S. uberis-bakterierna producerar för att skydda sig och fästa på ytor (kallas biofilm-
vidhäftningskomponenter). När Ubac ges till nötkreatur uppfattar djurens immunsystem den aktiva 
substansen som främmande och bildar antikroppar mot den. Om djuren i framtiden utsätts för 
sjukdomsframkallande S. uberis-bakterier kommer immunsystemet att kunna svara snabbare. Detta 
hjälper till att skydda nötkreaturen mot infektionen och minskar risken för mastit. 
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Vaccinet innehåller även så kallade adjuvans (Montanide ISA och MPLA) som stimulerar till ett bättre 
immunsvar. 

Vilka fördelar med Ubac har visats i studierna? 

En fältstudie omfattade 6 gårdar med en historia av klinisk mastit orsakad av S. uberis och nyligen 
bekräftad förekomst av S. uberis-infektion. Under en observationsperiod på 21 veckor var förekomsten 
av nya fall av klinisk mastit orsakad av S. uberis 50 procent lägre i gruppen med 277 nötkreatur som 
vaccinerats med Ubac jämfört med gruppen med 303 nötkreatur som fått placebo (overksam 
behandling) (6,1 procent jämfört med 12,2 procent). 

Vilka är riskerna med Ubac? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Ubac (kan uppträda hos fler än 1 av 10 djur) är en 
kortvarig ökning av temperaturen i ändtarmen på cirka 1–2 ºC inom 24 timmar efter injektionen och 
en lokal svullnad på injektionsstället på mer än 5 cm i diameter. Svullnaden på injektionsstället 
försvinner vanligtvis eller minskar i storlek inom 17 dagar efter vaccinationen, men i vissa fall kan 
svullnaden finnas kvar i upp till 4 veckor. 

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Oavsiktlig injektion kan orsaka svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i 
ett finger. Detta kan leda till förlust av fingret om inte läkarvård ges omedelbart. Vid oavsiktlig 
injektion med denna produkt måste läkare omedelbart uppsökas även om bara en mycket liten mängd 
injicerats. Ta med bipacksedeln till läkaren. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter 
läkarundersökning ska läkaren kontaktas igen. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå från det att läkemedlet administrerats till dess att djuret kan 
slaktas och köttet användas som livsmedel. Det är också den tid som ska gå från det att läkemedlet 
administrerats och fram till dess att mjölken kan användas som livsmedel. 

Karenstiden för kött och mjölk från nötkreatur som behandlats med Ubac är noll dagar, vilket innebär 
att det inte finns någon obligatorisk väntetid. 

Varför är Ubac godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Ubac är större än riskerna och att 
Ubac kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Ubac 

Den 26/07/2018 beviljades Ubac ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Ubac finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i maj 2018. 


	Vad är Ubac och vad används det för?
	Hur används Ubac?
	Hur verkar Ubac?
	Vilka fördelar med Ubac har visats i studierna?
	Vilka är riskerna med Ubac?
	Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?
	Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur?
	Varför är Ubac godkänt i EU?
	Mer information om Ubac

