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Leucofeligen FeLV/RCP (kasside kalitsiviroosi, kasside 
viirusliku rinotrahheiidi, kasside panleukopeenia 
(nõrgestatud elusvaktsiin) ja kasside leukeemia 
(inaktiveeritud) vaktsiin) 
Leucofeligen FeLV/RCP ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Leucofeligen FeLV/RCP ja milleks seda kasutatakse? 

Leucofeligen FeLV/RCP on vaktsiin, mida kasutatakse vähemalt 8-nädalaste kasside kaitsmiseks 
järgmiste haiguste eest: 

• kasside kalitsiviroos (kalitsiviirusest põhjustatud gripilaadne haigus, millega kaasneb stomatiit 
(suupõletik)); 

• kasside viiruslik rinotrahheiit (herpesviirusest põhjustatud gripilaadne haigus); 

• kasside panleukopeenia (parvoviirusest põhjustatud raske haigus, mis tekitab verist 
kõhulahtisust ja leukopeeniat (leukotsüütide ehk vere valgeliblede vähesust)); 

• kasside leukeemia (retroviirusest põhjustatud haigus, mis kahjustab immuunsüsteemi ning 
tekitab isutust, kaalulangust, karvastiku seisundi halvenemist, palavikku, kahvatuid igemeid ja 
kõhulahtisust). 

Vaktsiin aitab vähendada nende haiguste sümptomeid. Samuti ennetab see kasside panleukopeeniat ja 
kasside leukeemia korral püsivat vireemiat (kasside leukeemia viiruse esinemine veres). 

Vaktsiin sisaldab kasside elusviirusi, mis on nõrgestatud, nii et need ei põhjusta haigusi: kasside 
kalitsiviirust (tüvi F9), viirusliku rinotrahheiidi viirust (tüvi F2) ja kasside panleukopeenia viirust (tüvi 
LR 72). Samuti sisaldab see kasside leukeemiaviiruse (FeLV) valku. 

Kuidas vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP kasutatakse? 

Vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP manustatakse kassipoegadele kahe subkutaanse (nahaaluse) süstina. 
Esimene süst tehakse ligikaudu 8-nädalastele kassipoegadele ja teine 3–4 nädalat hiljem. Üks aasta 
pärast esmast vaktsineerimist tuleb teha revaktsineerimine. 
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Kaitse panleukopeenia ja leukeemia vastu tekib 3 nädalat pärast teist süsti, kalitsiviroosi vastu 
3 nädalat pärast esimest vaktsiinisüsti ja viirusliku rinotrahheiidi vastu 4 nädalat pärast teist süsti. 
Leukeemiavastane kaitse kestab 3 aastat pärast revaktsineerimist ning kalitsiviroosi, panleukopeenia 
ja viirusliku rinotrahheiidi kaitse 1 aasta. Seetõttu vajavad vanemad kassid vaktsiiniga Leucofeligen 
FeLV/RCP revaktsineerimist ainult iga 3 aasta tagant. Vahepealsel ajal tehakse igal aastal 
revaktsineerimine vaktsiiniga Feligen RCP, et kaitsta kassi kalitsiviiruse, rinotrahheiidi ja 
panleukopeenia vastu. 

Vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP turustatakse kahe viaalina, millest üks sisaldab valget pulbripelletit ja 
teine vedelikku. Kahe viaali sisu segatakse kokku süstesuspensiooniks. Leucofeligen FeLV/RCP on 
retseptivaktsiin. 

Kui vajate vaktsiiniga Leucofeligen FeLV/RCP toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi 
infolehte või pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Leucofeligen FeLV/RCP toimib? 

Leucofeligen FeLV/RCP on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 
kaitsemehhanisme) ennast haiguse eest kaitsma. Leucofeligen FeLV/RCP sisaldab väikeses koguses 
kolme eespool nimetatud nõrgestatud viirust ja kasside leukeemiaviiruse väliskesta valku (viiruse kesta 
valku p45). Vaktsiinis kasutatavat kasside leukeemiaviiruse valku ei eraldata viirustest, vaid see 
valmistatakse bakteris rekombinant-DNA-tehnika abil. 

Kui kassile antakse vaktsiini, peab looma immuunsüsteem nõrgestatud viirusi ja kasside 
leukeemiaviiruse valke võõraks ning tekitab nende vastu antikehi. Kui kassi immuunsüsteem puutub 
nende viiruste haigusi põhjustavate vormidega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See 
aitab kaitsta haiguste eest, mida need viirused põhjustavad. Samuti sisaldab vaktsiin immuunvastuse 
tugevdamiseks adjuvante (alumiiniumhüdroksiidi ja tšiili seebikoorepuu ekstrakti). 

Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP 
kasulikkus? 

Et Leucofeligen FeLV/RCP koosneb kahest vaktsiinist, mida on Euroopa Liidus turustatud alates 
1980. aastatest (Feligen RCP ja Leucogen), kasutas ettevõte vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP 
kasutamise toetamiseks andmeid nende vaktsiinide uuringutest. Vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP uuriti 
kahes peamises väliuuringus 8–9-nädalastel kassipoegadel. Vaktsineerimise muude kasulike toimete 
kinnitamiseks tehti laboratoorseid lisauuringud. 

Uuringud tõendasid, et Leucofeligen FeLV/RCP tagas eespool loetletud haiguste vastu kaitse, mida 
hinnati nende viiruste vastaste antikehade olemasolu põhjal vaktsineeritud kassipoegade veres. Peale 
selle vähendas see kasside viirusliku rinotrahheiidi viiruse eritumist, ennetas leukopeeniat kasside 
panleukopeenia korral ja kasside leukeemiaviiruse püsimist veres. 

Kasside leukeemiaviirusega kokku puutunud kasside laboriuuring kinnitas, et pärast esimest iga-
aastast revaktsineerimist püsis leukeemiavastane kaitse 3 aastat. 

Mis riskid vaktsiiniga Leucofeligen FeLV/RCP kaasnevad? 

Vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 kassil 10st) on 
pärast esimest süsti tekkiv mõõdukas ja lühiajaline paikne reaktsioon (<2 cm), mis taandub ilma ravita 
3–4 nädala jooksul, kehatemperatuuri tõus (mis kestab 1–4 päeva), apaatia (loidus) ja seedehäired. 
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Vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP ei tohi kasutada tiinetel kassidel. Seda ei ole soovitatav kasutada 
lakteerivatel kassidel. 

Vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või 
etiketti. 

Vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP kasulikkus on suurem kui sellega 
kaasnevad riskid ja et ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP kohta 

Vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 25. juunil 2009. 

Lisateave vaktsiini Leucofeligen FeLV/RCP kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2020. 
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