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Nasym (gyvoji vakcina nuo galvijų respiracinės sincitinės 
virusinės infekcijos) 
Nasym ir jos registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Nasym ir kam jis naudojamas? 

Nasym – tai vakcina, kuria skiepijami galvijai, siekiant apsaugoti juos nuo galvijų respiracinės 
sincitinės virusinės infekcijos – jų kvėpavimo takus pažeidžiančios ligos. Nasym slopina virusų plitimą į 
aplinką ir mažina šios infekcijos sukeliamų kvėpavimo sistemos sutrikimų, kaip antai padažnėjusio 
kvėpavimo, kvėpavimo sunkumų, ašarojimo ir varvančios nosies, atvejų skaičių. Nasym sudėtyje yra 
Lym-56 padermės galvijų respiracinę sincitinę virusinę infekciją sukeliančių virusų. 

Kaip naudoti Nasym? 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą ir jis tiekiamas liofilizato (šalčiu išdžiovintų miltelių) ir tirpiklio, 
iš kurių ruošiamas nosies purškalas arba injekcinis tirpalas, forma. 

Galvijams nuo 9 dienų amžiaus vakcina purškiama į kiekvieną šnervę, naudojant intranazalinį 
aplikatorių. Vakcina pradeda veikti praėjus 3 savaitėms po vakcinos įpurškimo į nosį ir apsaugo gyvūną 
nuo viruso 2 mėnesius po vakcinacijos. Vakcinuojant pakartotinai, injekcija į raumenis atliekama 
praėjus 2 mėnesiams po pirminės vakcinacijos, vėliau – kas 6 mėnesius. 

Galvijai nuo 10 savaičių amžiaus vakcinuojami atliekant vieną injekciją į raumenis, o po dar 4 savaičių 
atliekama antra injekcija į raumenis. Vakcina pradeda veikti praėjus 3 savaitėms po vakcinos suleidimo 
į raumenis ir apsaugo gyvūną 6 mėnesius. Vakcinuojant pakartotinai, praėjus 6 mėnesiams po 
pirminės vakcinacijos kurso, vėliau kas 6 mėnesius atliekama viena injekcija į raumenis. 

Kaip veikia Nasym? 

Nasym yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą apsisaugoti 
nuo ligos. Nasym sudėtyje yra tam tikros padermės galvijų respiracinę sincitinę virusinę infekciją 
sukeliančių virusų, kurie yra susilpninti ir nesukelia ligos. Vakcinavus gyvūną, jo imuninė sistema 
atpažįsta virusą kaip svetimkūnį ir ima gaminti jį veikiančius antikūnus. Į gyvūno organizmą vėl 
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patekus šiam arba panašiam virusui, šie antikūnai kartu su kitais imuninės sistemos komponentais 
gebės sunaikinti šiuos virusus ir padės apsisaugoti nuo ligos. 

 

Kokia Nasym nauda nustatyta tyrimuose? 

Nasym veiksmingumas įrodytas 7 laboratoriniais tyrimais, kurių metu į nosį įpurkštas arba į raumenis 
sušvirkštas Nasym sumažino tiek virusų plitimą į aplinką, tiek kvėpavimo sistemos ligos požymių, pvz., 
padažnėjusio kvėpavimo, kvėpavimo sunkumų ir ašarojančių arba nešvarių akių, skaičių. Į šiuos 
tyrimus buvo įtraukti nevakcinuoti gyvūnai, kuriems buvo sušvirkšta netikros vakcinos, ir visi gyvūnai 
buvo dirbtinai užkrečiami galvijų respiracine sincitine virusine infekcija. Tyrimais patvirtinta, kad 
vakcina pradeda veikti praėjus 3 savaitėms po vakcinos įpurškimo į nosį arba suleidimo į raumenis, o 
veiksminga vakcina išlieka 2 mėnesius po vakcinacijos per nosį ir 6 mėnesius po injekcijos į raumenis. 

Kokia rizika siejama su Nasym naudojimu? 

Dažniausias Nasym šalutinis poveikis (galintis pasireikšti ne daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra nedidelis 
išmatų konsistencijos pasikeitimas. 

Išsamų visų Nasym šalutinio poveikio reiškinių ir vartojimo apribojimų sąrašą galima rasti 
informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Atsitiktinai susišvirkštus šios vakcinos, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šios vakcinos 
informacinį lapelį arba etiketę. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. 

Išlauka Nasym gydytų galvijų mėsai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima vartoti iš 
karto. 

Kodėl Nasym buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Nasym nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 

Kita informacija apie Nasym 

Visoje ES galiojantis Nasym registracijos pažymėjimas suteiktas 2019-07-29. 

Išsamią informaciją apie Nasym rasite Agentūros interneto svetainėje 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. gegužės mėn. 
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