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Nasym (živá očkovacia látka proti bovinnému 
respiračnému syncyciálnemu vírusu) 
Všeobecný prehľad o očkovacej látke Nasym a prečo bola povolená v EÚ 

Čo je očkovacia látka Nasym a na čo sa používa? 

Nasym je očkovacia látka a používa sa na ochranu hovädzieho dobytka proti bovinnému respiračnému 
syncyciálnemu vírusu, čo je ochorenie dýchacích ciest. Nasym znižuje vylučovanie vírusu a 
respiračných príznakov, ako sú zrýchlené dýchanie, dýchacie ťažkosti, zaslzené oči a plné nozdry. 
Nasym obsahuje bovinný respiračný syncyciálny vírusový kmeň Lym-56. 

Ako sa očkovacia látka Nasym používa? 

Výdaj očkovacej látky je viazaný na lekársky predpis a je dostupná ako lyofilizát (mrazom vysušený 
prášok) a rozpúšťadlo na prípravu nosovej aerodisperzie alebo injekcie. 

U hovädzieho dobytka staršieho ako 9 dní sa očkovacia vstrekuje do každej nozdry zvieraťa s použitím 
intranazálneho aplikátora. Očkovacia látka začne účinkovať 3 týždne po očkovaním podanom cez nos 
a ochrana trvá 2 mesiace po vakcinácii. Očkovanie druhou dávkou sa uskutoční injekčne do svalu 
2 mesiace po prvom očkovaní a potom každých 6 mesiacov. 

V prípade dobytka staršieho ako 10 týždňov sa očkovacia látka podáva ako jednorazová injekcia do 
svalu nasledovaná druhou injekciou do svalu o 4 týždne neskôr. Očkovacia látka začne účinkovať 
3 týždne po zaočkovaní a ochrana trvá 6 mesiacov. Očkovanie druhou dávkou sa uskutoční injekčne do 
svalu 6 mesiacov po prvom očkovaní a potom každých 6 mesiacov. 

Akým spôsobom očkovacia látka Nasym účinkuje? 

Nasym je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém (prirodzenú 
obranu tela), ako sa má brániť pred ochorením. Nasym obsahuje bovinný respiračný syncyciálny 
vírusový kmeň, ktorý je oslabený a nespôsobuje ochorenie. Po podaní očkovacej látky zvieraťu jeho 
imunitný systém rozpozná vírus ako cudzí a vytvorí proti nemu protilátky. Ak je zviera znova 
vystavené tomuto alebo podobnému vírusu, tieto protilátky spolu s ďalšími zložkami imunitného 
systému usmrtia vírusy a pomôžu pri ochrane pred ochorením. 
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Aké prínosy očkovacej látky Nasym boli preukázané v štúdiách? 

Účinnosť očkovacej látky Nasym bola preukázaná v 7 laboratórnych štúdiách, v ktorých vakcinácia 
dobytka očkovacou látkou Nasym, či už podávanej prostredníctvom nosovej aerodisperzie alebo 
injekcie do svalu, znížila vylučovanie vírusu a príznaky respiračného ochorenia, ako sú zrýchlené 
dýchanie, dýchacie ťažkosti a zaslzené alebo zahlienené oči. Do týchto štúdií boli zapojené zvieratá, 
ktorým nebola podaná skutočná, ale len zdanlivá očkovacia látka, a všetky zvieratá boli umelo 
vystavené bovinnému respiračnému syncyciálnemu vírusu. Štúdie potvrdili, že vakcína začína byť 
účinná 3 týždne po očkovaní podávanom cez nos aj injekciou do svalu, pričom účinnosť trvala 
2 mesiace po očkovaním podanom cez nos a 6 mesiacov po injekcii do svalu. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Nasym? 

Najčastejším vedľajším účinkom očkovacej látky Nasym (ktorý sa môže vyskytnúť u 1 z 10 zvierat) je 
mierna zmena konzistencie výkalov. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení pozorovaných pri používaní očkovacej látky Nasym 
sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce očkovaciu 
látku alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať písomnú 
informáciu pre používateľa alebo obal. 

Aká je ochranná lehota pri zvieratách určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso dobytka, ktorému bola podaná očkovacia látka Nasym, je nula dní, čo 
znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota. 

Prečo bola očkovacia látka Nasym povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej látky Nasym sú väčšie ako jeho riziká 
a odporučila udeliť povolenie na jeho používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Nasym 

Dňa 29/07/2019 očkovacia látka Nasym získala povolenie na uvedenie na trh platné v celej Európskej 
únii. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Nasym sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: máj 2019 
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