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Leucofeligen FeLV/RCP (očkovacia látka proti kaliciviróze 
mačiek, vírusovej rhinotracheitíde mačiek, panleukopénii 
mačiek (živá atenuovaná) a leukémii mačiek 
(inaktivovaná)) 
Všeobecný prehľad o očkovacej látke Leucofeligen FeLV/RCP a prečo bola 
v EÚ povolená 

Čo je očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP a na čo sa používa? 

Očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP sa používa na ochranu mačiek od veku ôsmich týždňov 
pred týmito ochoreniami: 

• kaliciviróza mačiek (ochorenie podobné chrípke so zápalom úst spôsobené kalicivírusom), 

• vírusová rhinotracheitída mačiek (ochorenie podobné chrípke spôsobené herpesvírusom), 

• panleukopénia mačiek (závažné ochorenie spôsobujúce krvavú hnačku a pokles počtu bielych 
krviniek spôsobené parvovírusom), 

• leukémia mačiek (ochorenie postihujúce imunitný systém, ktoré zapríčiňuje stratu chuti do 
jedla, úbytok hmotnosti, zlý stav srsti, horúčku, bledé ďasná a hnačku a ktoré je spôsobené 
retrovírusom). 

Očkovacia látka pomáha zmierniť prejavy týchto ochorení. Bráni takisto panleukopénii mačiek 
a pretrvávajúcej virémii v prípade leukémie mačiek (prítomnosti vírusu leukémie mačiek v krvi). 

Očkovacia látka obsahuje živé mačacie vírusy, ktoré boli atenuované (oslabené), takže nespôsobujú 
ochorenie: kalicivírus mačiek (kmeň F9), vírus rhinotracheitídy (kmeň F2) a vírus panleukopénie 
mačiek (kmeň LR 72). Očkovacia látka obsahuje aj proteín z vírusu leukémie mačiek (FeLV). 

Ako sa očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP používa? 

Očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP sa podáva mačiatkam formou dvoch podkožných injekcií. Prvá 
injekcia sa podáva, keď má mačiatko asi osem týždňov, a druhá injekcia sa podáva o tri alebo štyri 
týždne neskôr. Jeden rok po prvom očkovaní sa má podať posilňovacia dávka. 
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Ochrana pred panleukopéniou a leukémiou začína tri týždne po podaní druhej injekcie, ochrana pred 
kalicivirózou začína tri týždne po podaní prvej injekcie a ochrana pred vírusovou rhinotracheitídou 
začína štyri týždne po podaní druhej injekcie. Ochrana pred leukémiou trvá tri roky po podaní 
posilňovanej injekcie, v prípade kalicivirózy, panleukopénie a vírusovej rhinotracheitídy trvá ochrana 
jeden rok. Staršie mačky je preto potrebné preočkovať očkovacou látkou Leucofeligen FeLV/RCP len 
raz za tri roky a v rokoch intervencie každý rok preočkovať očkovacou látkou Feligen RCP na ochranu 
pred kalicivirózou, rhinotracheitídou a panleukopéniou. 

Očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP je dostupná v dvoch injekčných liekovkách, pričom jedna 
obsahuje biely práškový pelet a druhá obsahuje kvapalinu. Obsah týchto dvoch injekčných liekoviek sa 
pred použitím zmieša, pričom sa vytvorí injekčná suspenzia. Výdaj očkovacej látky je viazaný na 
lekársky predpis. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní očkovacej látky Leucofeligen FeLV/RCP, prečítajte si 
písomnú informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP účinkuje? 

Leucofeligen FeLV/RCP je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém 
(prirodzenú obranu tela), ako sa má sám brániť proti chorobám. Očkovacia látka Leucofeligen 
FeLV/RCP obsahuje malé množstvo troch uvedených oslabených vírusov a proteín z vonkajšej vrstvy 
vírusu FeLV nazývaný obalový proteín p45. Proteín z vírusu FeLV použitý v očkovacej látke sa 
neextrahuje z vírusov, ale vytvára sa v baktérii s použitím tzv. rekombinantnej technológie. 

Ak sa mačke podá očkovacia látka, jej imunitný systém rozpozná oslabené vírusy a proteíny FeLV ako 
cudzie a vytvorí proti nim protilátky. Ak bude imunitný systém mačky v budúcnosti vystavený formám 
týchto vírusov spôsobujúcim ochorenie, bude schopný rýchlejšie vytvárať protilátky. To pomôže chrániť 
pred chorobami, ktoré tieto vírusy spôsobujú. Očkovacia látka obsahuje aj hydroxid hlinitý a extrakt 
rastliny Quillaja saponaria ako adjuvansy (zložky, ktoré posilňujú imunitnú odpoveď). 

Aké prínosy očkovacej látky Leucofeligen FeLV/RCP boli preukázané 
v štúdiách? 

Keďže očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP je tvorená dvomi očkovacími látkami, ktoré sú 
v Európskej únii (EÚ) dostupné od 80. rokov 20. storočia (Feligen RCP a Leucogen), spoločnosť 
na podporu používania očkovacej látky Leucofeligen FeLV/RCP použila údaje zo štúdií uskutočnených 
s týmito očkovacími látkami. Očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP sa skúmala v dvoch hlavných 
terénnych štúdiách zahŕňajúcich mačiatka vo veku od ôsmich do deviatich týždňov. Ďalšie štúdie sa 
vykonali v laboratórnych podmienkach na potvrdenie ďalších prínosov očkovania. 

V štúdiách sa preukázalo, že očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP poskytuje ochranu 
pred uvedenými ochoreniami, čo dokazovali výsledky merania prítomnosti protilátok proti vírusom 
v krvi očkovaných mačiatok. Očkovacia látka okrem toho znížila vylučovanie vírusov rhinotracheitídy 
mačiek, zabránila poklesu počtu bielych krviniek v prípade panleukopénie mačiek a zabránila 
pretrvávaniu vírusu FeLV v krvi. 

V laboratórnej štúdii, v ktorej boli mačky vystavené vírusu leukémie mačiek, sa potvrdilo, že po prvom 
pravidelnom posilňovacom očkovaní získali mačky ochranu pred leukémiou na obdobie troch rokov. 
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Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Leucofeligen FeLV/RCP? 

Najčastejšie vedľajšie účinky očkovacej látky Leucofeligen FeLV/RCP (ktoré môžu postihnúť až 1 mačku 
z 10) sú stredne závažná a krátkodobá lokálna reakcia (< 2 cm) po podaní prvej injekcie, ktorá do 3 až 
4 týždňov odznie bez potreby liečby, zvýšená telesná teplota (trvajúca 1 až 4 dni), apatia a poruchy 
trávenia. 

Očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP sa nemá používať u gravidných mačiek. Použitie očkovacej 
látky sa neodporúča u mačiek laktujúcich mačiatka. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní očkovacej látky Leucofeligen 
FeLV/RCP a zoznam všetkých obmedzení sa nachádzajú 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 treba ukázať 
písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. 

Prečo je očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej látky Leucofeligen FeLV/RCP sú väčšie ako 
jej riziká a že môže byť povolená na jej používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Leucofeligen FeLV/RCP 

Dňa 25. júna 2009 očkovacia látka Leucofeligen FeLV/RCP získala povolenie na uvedenie na trh platné 
v celej Európskej únii. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Leucofeligen FeLV/RCP sa nachádzajú na webovej stránke 
agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: august 2020. 
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