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Nasym (naudan RSV-rokote, elävä) 
Yleistiedot Nasym-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Nasym on ja mihin sitä käytetään? 

Nasym on rokote, jota käytetään suojaamaan karjaa naudan RSV-virukselta, joka vaikuttaa 
hengitysteihin. Nasym vähentää viruksen erittymistä ja hengitysoireita, kuten hengityksen 
tihentymistä, hengitysvaikeuksia, silmien vetisyyttä ja nenän vuotamista. Nasym sisältää naudan RS-
viruksen kantaa Lym-56. 

Miten Nasymia käytetään? 

Lääkettä saa vain lääkemääräyksestä, ja sitä saa kuiva-aineena, kylmäkuivattuna, ja liuottimena, 
joista voidaan valmistaa joko nenäsumute tai injektio. 

Rokote sumutetaan yhdeksän päivän iässä naudalle eläimen kumpaankin sieraimeen applikaattorin 
avulla. Rokotteen teho alkaa kolmen viikon kuluttua sen antamisesta sieraimiin ja suoja säilyy 
kaksi kuukautta rokottamisesta. Uusintarokotus annetaan injektiona lihakseen kahden kuukauden 
kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta ja sitten kuuden kuukauden välein. 

Kymmenen viikon iästä lähtien rokote annetaan naudoille yksittäisenä injektiona lihakseen, jota seuraa 
toinen injektio lihakseen neljä viikkoa myöhemmin. Rokotteen teho alkaa kolmen viikon kuluttua 
rokotteen antamisesta lihakseen, ja suoja säilyy kuusi kuukautta. Uusintarokote annetaan yksittäisenä 
injektiona lihakseen kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisen rokotteen jälkeen ja sen jälkeen kuuden 
kuukauden välein. 

Miten Nasym vaikuttaa? 

Nasym on rokote. Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (kehon luonnollista 
puolustusmekanismia) puolustautumaan sairauksia vastaan. Nasym sisältää heikennettyä RS-viruksen 
kantaa, joka ei aiheuta tautia. Kun eläimelle on annettu rokote, sen immuunijärjestelmä tunnistaa 
viruksen vieraaksi ja muodostaa vasta-aineita sitä vastaan. Kun eläin altistuu tälle tai samankaltaiselle 
virukselle myöhemmin, nämä vasta-aineet ja muut immuunijärjestelmän osatekijät pystyvät 
tappamaan virukset ja auttavat suojautumaan sairaudelta. 
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Mitä hyötyä Nasym-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Nasym-valmisteen teho on osoitettu seitsemässä laboratoriotutkimuksessa, joissa naudan 
rokottaminen Nasym-valmisteella, joko sumutteena sieraimiin tai injektiona lihakseen, vähensi sekä 
viruksen erittymistä että hengitystiesairauden merkkejä, kuten hengityksen tihentymistä, 
hengitysvaikeuksia, silmien vetisyyttä tai likaa. Näissä tutkimuksissa oli mukana rokottamattomia 
eläimiä, joille oli annettu lumerokotus; kaikki eläimet altistettiin keinotekoisesti naudan RSV:lle. 
Tutkimukset vahvistivat, että rokote vaikuttaa kolmen viikon kuluttua sekä sieraimiin annettuna että 
lihakseen injektoituna, ja teho säilyy kaksi kuukautta nenään sumutettavan ja kuusi kuukautta 
lihakseen injektoitavan rokotteen antamisen jälkeen. 

Mitä riskejä Nasym-valmisteeseen liittyy? 

Nasym-valmisteen yleisin haittavaikutus (jota voi esiintyä enintään yhdellä eläimellä 10:stä) on pieni 
muutos ulosteen koostumuksessa. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Nasymin haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jolle 
on näytettävä pakkausseloste tai myyntipakkaus. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää ihmisravinnoksi. 

Nasym-valmisteella hoidettujen nautojen varoaika on lihan osalta nolla vuorokautta, mikä tarkoittaa 
sitä, että pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi Nasym on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Nasymin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Nasymista 

Nasym sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 29/07/2019. 

Lisää tietoa Nasymista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi toukokuussa 2019. 
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