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Nasym (levande vaccin mot bovint respiratoriskt 
syncytialvirus) 
Sammanfattning av Nasym och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Nasym och vad används det för? 

Nasym är ett vaccin som används för att skydda nötkreatur mot bovint respiratoriskt syncytialvirus, en 
sjukdom som drabbar deras luftvägar. Nasym minskar virusutsöndringen och respiratoriska tecken 
såsom ökad andningsfrekvens, andningssvårigheter, vattniga ögon och snuva. Nasym innehåller bovint 
respiratoriskt syncytialvirus, stam Lym-56. 

Hur används Nasym? 

Läkemedlet är receptbelagt och finns som ett frystorkat pulver (”lyofilisat”) och en lösning som bereds 
till antingen en nässpray eller en injektion. 

Hos nötkreatur från 9 dagars ålder sprejar man vaccinet i djurets båda näsborrar med hjälp av en 
näspipett. Vaccinet börjar få effekt 3 veckor efter näsvaccinering och skyddet varar i 2 månader efter 
vaccineringen. Förnyad vaccinering ges genom injektion i muskeln 2 månader efter den första 
vaccineringen och därefter var 6:e månad. 

Nötkreatur från 10 veckors ålder får vaccinet som en enstaka injektion i muskeln, följt av en andra 
injektion i muskeln 4 veckor senare. Vaccinet börjar få effekt 3 veckor efter vaccinering i muskeln och 
skyddet varar i 6 månader. Förnyad vaccinering ges som en enstaka injektion i muskeln 6 månader 
efter den första vaccinationskuren och därefter var 6:e månad. 

Hur verkar Nasym? 

Nasym är ett vaccin. Vacciner verkar genom att de ”lär” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) 
hur det ska skydda sig mot en sjukdom. Nasym innehåller en stam av bovint respiratoriskt 
syncytialvirus som är försvagad och inte orsakar sjukdomen. När ett djur får vaccinet uppfattar djurets 
immunsystem viruset som ”främmande” och bildar antikroppar mot det. När djuret åter utsätts för 
detta eller ett liknande virus kommer antikropparna tillsammans med andra komponenter i 
immunsystemet att kunna döda viruset och hjälpa till att skydda mot sjukdomen. 
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Vilka fördelar med Nasym har visats i studierna? 

Effekten av Nasym har visats i 7 laboratoriestudier där vaccinering av nötkreatur med Nasym, antingen 
genom nässpray eller injektion i muskeln, både minskade virusutsöndringen och tecknen på 
luftvägssjukdom, såsom ökad andningsfrekvens, svårighet att andas och vattniga eller igensatta ögon. 
I dessa studier ingick ovaccinerade djur som fick en overksam vaccinationsbehandling och alla djuren 
utsattes artificiellt för bovint respiratoriskt syncytialvirus. Studierna bekräftade att vaccinet börjar få 
effekt 3 veckor efter både näsvaccinering och injektion i muskeln, och att effekten varar i 2 månader 
efter näsvaccineringen och 6 månader efter injektionen i muskeln. 

Vilka är riskerna med Nasym? 

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Nasym (kan uppträda hos upp till 1 av 10 djur) är en lätt 
förändring av avföringens konsistens. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Nasym finns i bipacksedeln. 

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

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa upp bipacksedeln eller etiketten. 

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. 

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

Varför är Nasym godkänt i EU? 

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

Mer information om Nasym 

Den 29/07/2019 beviljades Nasym ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Nasym finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i maj 2019. 
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