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Leukocell® 2
Feline Leukemia afl›s›, öldürülmüfl virus
Aktif içerik: LEUKOCELL 2 FeLV taraf›ndan transformasyona u¤rat›lm›fl lenfoid hücrelerde FeLV
altgruplar› A, B ve C’nin üretilmesiyle haz›rlan›r. Viral antijenler kimyasal olarak inaktive edilir, steril adjuvantla birlefltirilir ve s›v› formda haz›r hale getirilir.
Leukocell 2 kültür ortam›nda soluble olan FeLV viral partiküllerini d›fl ortama veren FeLV’nin transformasyona u¤ratt›¤› Lenfoid hücre hatt›ndan haz›rlan›r.
Endikasyonlar›: Sa¤l›kl› kedilerin, Feline Leukemia virus (FeLV) ve FeLV infeksiyonuna ba¤l› hastal›klar taraf›ndan oluflturulan persistent viremiyi ve lenfoid tümörleri önlemek için afl›lamada kullan›l›r.
Doz ve uygulama: Sa¤l›kl› 9 haftal›k yada daha büyük yafltaki kedilerde afl›lama tavsiye edilir.
Subcutan olarak 1ml uygulan›r. ‹lk afl›lama 2 doz olarak önerilir. ‹kinci doz 1. dozun ard›ndan 3-4
hafta sonra uygulanmal›d›r. Y›ll›k bir kez tek doz tekrar afl›lama önerilir.
Önlemler:
1. 2° - 7° C de saklay›n. Uzun süreli gün ›fl›¤›na maruz kalmas› yada yüksek ›s›da beklemesi etkisini ve gücünü azaltabilir.
2. Aç›ld›¤›nda bütün içerik kullan›lmal›d›r.
3. Kullan›m sonras› flifleler ve afl›dan arta kalanlar yak›lmal›d›r.
4. Koruyucu olarak gentamisin içermektedir.
5. Uygulama ard›ndan anaflaksi görülürse antidot olarak epinefrin yada efl de¤erleri kullan›lmal›d›r.
6. Bu afl›n›n sa¤l›kl› hayvanlarda etkili oldu¤u gösterilmifltir. Ancak baz› hayvanlarda özellikle
hastal›k etkenlerini bar›nd›ranlarda, parazit enfestasyonu olanlarda, transporta ba¤l› çevre koflullar› nedeniyle oluflan stres alt›nda olanlarda, immun sistemi bask›lananlarda veya afl›n›n
önerildi¤i tarzda uygulanmayan hayvanlarda koruyucu immun cevap oluflmayabilir.
‹lave Bilgi:
Leukocell 2 federal olarak lisans alm›fl FeLV afl›s› Leukocell’in 2. jenerasyonudur. 1984 Kas›m›nda ABD’de lisans alm›fl olan Leukocell, FeLV ile iliflkili hastal›klar›, lenfoid tümörleri ve persistent
viremileri önlemek amac›yla 3 doz intramuskuler olarak uygulanmaktayd›. Uygun lisans›n al›nabilmesi için temel çal›flmalar yap›ld›ktan sonra, afl›n›n güvenilirli¤ini ve etkinli¤ini kan›tlayan yay›nlar
yap›lm›flt›r. Lenfosit blastogenesis Assay (LBA) testi, soluble afl› proteinlerinin normalleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, kedi lenfositlerinin LBA’s› üzerinde, önemli bir etkisi olmad›¤›n› göstermifltir. Afl› immun sistemi bask›lay›c› de¤ildir. ‹liflkili bir testte hayvanlar adjuvantl› afl›n›n 10 kat› ile afl›lanm›fllar
ve bu kedilerden elde edilen lenfositler LBA cevab›nda ve afl›lanmam›fl hayvanlarda
karfl›laflt›r›ld›¤›nda LBA verilerinde de¤ifliklik göstermemifllerdir. Di¤er çal›flmalar, Leukocell’in afl›lanm›fl kedilerde tekrarlayan immunosupresif tedavinin varl›¤›nda bile, latent FeLV enfeksiyonlar›na karfl› korunma sa¤land›¤›n› göstermektedir. Di¤er bir seri çal›flman›n sonucu Leukocell ile
afl›lama sonucunda komplemente ba¤l› sitotoksik antikorlar›n (CDA) önemli miktarlarda olufltu¤unu, böylece koruman›n sadece oncovirusla iliflkili membran antijenlerine (FOCMA) ba¤l› olmad›¤› n› göstermifltir. Ba¤›ms›z pratisyenler taraf›ndan verilen klinik raporlar, kedilerin bilinen lökemik kedilerle yo¤un temas halinde bulundu¤u noktalarda, afl›n›n kedileri korudu¤unu göstermifltir.
Leukocell 2; 2 dozluk subcutan uygulama endikasyonuyla lisansland›r›lm›flt›r. Lisansa uygunlu¤u
saptamak amac›yla yap›lan birçok testte, minimal potansl› afl›n›n kullan›m› göstermifltir ki;
1. Yüksek derecede immunojeniktir, gp70, FOCMA ve virus nötralize edici antikorlar›n oluflumuna neden olmaktad›r.
2. Yüksek etkinlik, deneysel olarak immunosupresyon oluflturulmufl hayvanlar›n %70’ini eprüvasyon sonras› persistent viremiye karfl› korumaktad›r.
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3. Güvenlidir afl›lama periyodunda, afl›lanan kedilerde normal kan de¤erlerinde de¤iflme olmam›flt›r.
FeLV, kompleks kedi hastal›klar›n› içerir. Bunlar kanserin 2 formunu kapsar; lenfosarcoma, tümörlerin varl›¤›yla karakterizedir. Lösemi, kan sisteminde malignant hücrelerle karakterizedir. Bunlara
ilave olarak, FeLV non-neoplastik hastal›klarla; aplastik anemi, genital bozukluklar, stomatitis, Fading kitting sendrome (timik atrofi) ve üst solunum yolu enfeksiyonlar›n› da içeren hastal›klarla ilifl kilidir. Patogenez virusun immunosupresif rolüne ba¤l›d›r. Kronik enfeksiyonu takiben, immun sistemin bask›lanmas› kanser yada mikrobiyal hastal›k oluflana kadar devam eder, bu genelde aylar
yada y›llar sonra meydana gelir.
FeLV neden olan virus retrovirustur. 1964’te bulunduktan sonra FeLV olarak adland›r›lm›flt›r. FeLV
alt grublar› A, B ve C olarak tan›mlanm›flt›r. A alt grubu predominantt›r. Yap›sal olarak FeLV zarf›
2 protein içerir, gp70 ve p15e. Daha belirgin olan› gp70 proteinidir. ‹mmunojenik komponent gp70
kabul edilir ve buna karfl› oluflan antikorlar FeLV’yi nötralize edebilirler. FeLV’in baflka farkl› prote inleri de (p10, p12, p15, p27) identifiye edilmifltir, ancak bunlar›n hastal›kla iliflkileri aç›k de¤ildir.
Lenfosarcoma FeLV taraf›ndan en çok oluflturulan kanser formudur. FeLV’den kaynaklanan lenfosarcomalar›n malignant hücre yüzeylerinde, bir non-viral antijen mevcuttur. Bu tümör spesifik anti jen feline oncorna virus ile iliflkili hücre membran› antijendir (FOCMA). Focma’ya karfl› oluflan
antikorlar tümör oluflumunun önlenmesinde önemlidir.
Yap›lan çal›flmalar malignant seyirli FeLV infeksiyonu geliflen kedilerde yüksek FOCMA antikor titrelerine sahip olunmad›¤›n› göstermifltir. Focma’ya karfl› yeterli cevap geliflmemesi bu olaydan sorumludur.
Deneme sonuçlar›: Afl›n›n güvenilirli¤i ve immun supresyon oluflturmad›¤›, lenfosit blastogenes
deneyi (LBA), ay›r›c› ve tam kan hücre say›m› (CBC) ile gösterilmifltir. Leukocell 2, VN antijenlerine
oldu¤u kadar iyi düzeyde gp70 glikoproteine ve tümör spesifik antijen FOCMA’ya karfl› antikorlar›
stimule eder.
‹mmunogenetik bir çal›flmada, 25 spesifik patojen tafl›mayan (SPF) kedi afl›lanm›flt›r (2 dozlu 3
hafta ara ile 2 doz verilmifltir). 2. Dozu takiben, VN antikorlar› kadar, belirgin düzeylerde, gp70 glikoprotein ve FOCMA’ya karfl› antikorlar da tespit edilmifltir. Rickard sufluyla yap›lan eprüvasyon’u
takiben kontrol kedilerin %100’ü enfekte olmufltur, afl›lananlar›n %70’i persistent viremiye karfl› korunurken, afl›lanmayan kontrol kedilerinin %60’›nda persistent viremi geliflmifltir.
Bu çal›flmalarda, uygulanan eprüvasyon sahada normal flartlarda karfl›lafl›lan viral bulaflmadan
daha güçlüdür. Normal FeLV insidensi %30’dur. Çok say›da uygulanan test sonucunda Leukocell
2’le ilgili bir immunosupresyona rastlanmam›flt›r. Leukocell ile afl›lanan kedi yavrular›n›n afl›lama
sonras› lökosit cevab› de¤iflmemifltir, viremik olmam›fllard›r, klinik olarak normaldirler ve gp70,
FOCMA ve VN antikorlar› gelifltirmifllerdir. Normal dozun 50 kat› ile afl›lanan kedilerde de benzer
flekilde veriler normal s›n›rlar içinde kalm›flt›r.
Afl›lama sonras› reaksiyon afl›lanan kedilerin %2’sinde gözlenmifltir. Bunlar›n içinde; i¤ne s›ras›nda yaralanmalar, depresyon, k›sa süreli atefl de vard›r. Miks ödem ile karakterize hipersensitivite
ve gastrointestinal bozukluklar nadiren rapor edilmektedir.
Leukocell 2 ile afl›lamadan önce FeLV antijeni için diagnostik bir test gerekmesede, böyle bir test
afl›lanacak hayvanlar› de¤erlendirmek aç›s›ndan faydal› olabilir. Afl›laman›n FeLV infeksiyonu olan
kedilerdeki terapötik de¤eri ve hastal›¤›n seyri üzerine etkisi hakk›nda bir bilgi yoktur.
Ticari flekli: 50x1 dozluk plastik kutularda.
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