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Leucofeligen FeLV/RCP(Macska calicivirózis, macska 
vírusos rhinotracheitisz, macska pánleukopénia (élő 
attenuált) és macskaleukózis (inaktivált) vakcina) 
A Leucofeligen FeLV/RCP nevű gyógyszer áttekintése és indoklás, hogy miért 
engedélyezték az EU-ban 

Milyen típusú gyógyszer a Leucofeligen FeLV/RCP és milyen betegségek 
esetén alkalmazható? 

A Leucofeligen FeLV/RCP egy vakcina, amelyet macskáknál alkalmaznak nyolchetes kortól a következő 
betegségek elleni védelemre: 

• macska calicivírus-fertőzés (egy calicivírus által okozott, a száj gyulladásával járó influenza-
szerű megbetegedés); 

• macska vírusos rinotracheitisz (egy herpeszvírus által okozott influenza-szerű megbetegedés); 

• macska pánleukopénia (egy parvovírus által okozott, véres hasmenést és fehérvérsejtszám 
esést előidéző súlyos betegség); 

• macskaleukózis (egy retrovírus által okozott, az immunrendszert befolyásoló, 
étvágytalanságot, testsúlycsökkenést, a szőrzet rossz állapotát, lázat, sápadt fogínyt és hasmenést 
előidéző betegség). 

A védőoltás segíti ezen betegségek tüneteinek javítását. A készítmény megelőzi a macska 
pánleukopéniát és macskaleukózis esetén a perzisztens virémiát (macskaleukózis vírus jelenléte a 
vérben). 

A vakcina a következő, élő macska vírusokat tartalmazza, amelyeket attenuáltak (legyengítettek), így 
nem okoznak betegséget: macska calicivírus (F9 törzs), macska rhinotracheitisz vírus (F2 törzs), és 
macska pánleukopénia vírus (LR 72 törzs). A készítmény egy macskaleukózis vírus fehérjét (FeLV) is 
tartalmaz. 
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Hogyan kell alkalmazni a Leucofeligen FeLV/RCP-t? 

A Leucofeligen FeLV/RCP-t a kismacskáknak két, bőr alá adott injekció formájában adják be. Az első 
injekciót a kismacskák nyolchetes kora körül adják be, a másodikat pedig három vagy négy héttel 
később. Egy évvel az első vakcinázást követően emlékeztető oltást kell beadni. 

A  pánleukopéniával és leukózissal szembeni védelem a második injekció beadását 3 héttel követően 
kezdődik, a calicivirózissal szemben az első injekció beadását 3 héttel követően, a vírusos 
rhinotracheitisszel szembeni védelem pedig a második injekció beadását 4 héttel követően kezdődik. 
Az emlékeztető oltás beadását követően a leukózis elleni védelem 3 évig tart, míg calicivirózis, 
pánleukopénia és vírusos rinotracheitisz esetén egy évig tart. Ezért az idősebb macskáknak 
Leucofeligen FeLV/RCP-vel történő emlékeztető oltásra csak 3 évente van szüksége, a közbeeső 
években a Feligen RCP vakcinával történő évenkénti emlékeztető oltás mellett, hogy az megvédje őket 
a calicivírussal, rinotracheitisszel és pánleukopéniával szemben. 

A Leucofeligen FeLV/RCP két ampulla formájában kapható, az egyik fehér porból álló pelletet, a másik 
pedig folyadékot tartalmaz. A szuszpenziós injekció alkalmazása előtt a két injekciós üveg tartalmát 
össze kell keverni. A vakcina csak receptre kapható. 

Amennyiben a Leucofeligen FeLV/RCP alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejtik ki hatását a Leucofeligen FeLV/RCP? 

A Leucofeligen FeLV/RCP egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét), hogyan védekezzen a betegségek 
ellen. A Leucofeligen FeLV/RCP a fent felsorolt három legyengített vírusból tartalmaz kis 
mennyiségeket, valamint az FeLV külső rétegéből egy, „burok p45 fehérjének” nevezett proteint. A 
vakcinában felhasznált FeLV fehérjét nem vírusokból vonják ki, hanem egy baktériumban állítják elő 
„rekombináns DNS technológia” segítségével. 

Amikor a vakcinát beadják egy macskának, az immunrendszer a legyengített vírusokat és az FeLV 
fehérjéket „idegenként” ismeri fel, és ellenanyagot termel ellenük. A későbbiek során a macska 
immunrendszere gyorsabban lesz képes az ellenanyagok termelésére, amikor a vírusok betegséget 
okozó formáinak lesz kitéve. Ez segít az ezen vírusok által okozott betegségekkel szembeni védelem 
kialakításában. A vakcina alumínium-hidroxid gélt és Quillaja saponaria kivonatot is tartalmaz 
adjuvánsként (olyan összetevők, amelyek felerősítik az immunválaszt). 

Milyen előnyei voltak a Leucofeligen FeLV/RCP alkalmazásának a 
vizsgálatok során? 

Mivel a Leucofeligen FeLV/RCP két olyan vakcinából (Feligen RCP és Leucogen) áll, amelyek az Európai 
Unióban (EU) az 1980-as évektől kezdve forgalomban vannak, a vállalat a Leucofeligen FeLV/RCP 
alkalmazásának alátámasztására az e vakcinákkal folytatott vizsgálatok adatait használta fel. A 
Leucofeligen FeLV/RCP-t két fő terepvizsgálatban tanulmányozták, amelyekbe nyolc-kilenc hetes 
kismacskákat vontak be. A vakcináció egyéb előnyeinek megerősítésére további vizsgálatokat végeztek 
laboratóriumi körülmények között. 

A vizsgálatok kimutatták, hogy a Leucofeligen FeLV/RCP védelmet nyújtott a fent felsorolt 
betegségekkel szemben, ahogy azt a vakcinázott kismacskák vérében az ellenanyagok jelenlétének 
mérésével kimutatták. Ezen felül csökkentette a macska rhinotracheitisz vírusok ürítését, a macska 
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pánleukopénia esetében megelőzte a fehérvérsejtszám esését, valamint megelőzte, hogy FeLV 
maradjon a vérben. 

Egy laboratóriumi vizsgálat, amely során a macskák macskaleukózis vírus expozíciónak lettek kitéve, 
megerősítette, hogy az első emlékeztető vakcinázást követően a macskák hároméves időszakra 
védettek voltak a leukózissal szemben. 

Milyen kockázatokkal jár a Leucofeligen FeLV/RCP alkalmazása? 

A Leucofeligen FeLV/RCP leggyakoribb mellékhatásai (10 macska közül legfeljebb 1-nél jelentkezhet) a 
mérsékelt és rövid ideig fennálló helyi reakció (< 2 cm) az első injekció után, ami általában kezelés 
nélkül megszűnik 3-4 héten belül, megemelkedett testhőmérséklet (1-4 napig tart), apátia (fásultság) 
és emésztési zavarok. 

A Leucofeligen FeLV/RCP nem alkalmazható vemhes macskáknál. A készítmény alkalmazása nem 
javallott szoptató macskáknál. 

A Leucofeligen FeLV/RCP alkalmazásával kapcsolatban jelentett mellékhatások és a korlátozások teljes 
felsorolása a használati utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét. 

Miért engedélyezték a Leucofeligen FeLV/RCP forgalomba hozatalát az EU-
ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Leucofeligen FeLV/RCP alkalmazásának előnyei 
meghaladják a kockázatokat, ezért a gyógyszer forgalomba hozatali engedélye az EU-ban kiadható. 

A Leucofeligen FeLV/RCP-vel kapcsolatos egyéb információ 

2009. június 25-én a Leucofeligen FeLV/RCP az Európai Unió egész területére érvényes 
forgalombahozatali engedélyt kapott. 

További információ a Leucofeligen FeLV/RCP-vel kapcsolatban további információ az Európai 
Gyógyszerügynökség honlapján található: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 2020. augusztus. 
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