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Vanguard® Plus 5/L
Canine Distemper - Adenovirus Tip 2 - Parainfluenza - Parvovirus afl›s›
Modifiye canl› virus
Leptospira canicola - icterohaemorrhagiae bakterin
Sadece Köpeklerde kullan›l›r.
Ürünün tan›m›: Vanguard plus 5/L 6 haftal›k ya da daha büyük yafltaki sa¤l›kl› köpekleri
canine distemper (CD) virusunun neden oldu¤u canine distemper, canine adenovirus tip
1’in (CAV-1) neden oldu¤u infeksiyöz canine hepatitis, canine adenovirus tip 2’nin (CAV-2)
neden oldu¤u solunum enfeksiyonlar›, canine parainfluenza virusunun (CPl) sebep oldu¤u
canine parainfluenza enfeksiyonlar›, canine parvoviruslar›n (CPV) neden oldu¤u parvoviral
enteritisler ve leptospira canicola ve icterohaemorrhagiae’n›n oluflturdu¤u leptospriosis’ten
korumak amac›yla uygulanan bir afl›d›r. Afl› bileflenleri CD virus, CAV-2, CPl virus ve
CPV’nin tan›mlanm›fl canine hücre kültürlerinde üretilmifl attenue sufllar›d›r. CPV fraksiyonu yüksek titrelidir (>10 7 TCID50/doz) ve düflük pasajlarda (köpek izolesinin 35 pasaj› ve
üretim esnas›nda maksimum iki pasaj) maternal antikorlarla etkileflmenin önüne geçebilecek immunogenik yetene¤e sahip hücre dizilerinde attenüe edilmifltir. Saha flartlar›nda baz› yavrularda bizim çal›flmalar›m›zda de¤erlendirilenden fazla maternal antikor varl›¤› söz
konusu olabilir. Afl› zarars›z bir gaz ile birlikte dondurularak kurutulmufl formda haz›rlanm›flt›r. Bakterin bilefleni inaktive edilmifl L. canicola ve L. icteroheamorrhagiae kültürlerinden
ibarettir ve dilüent olarak haz›rlanm›flt›r.
Hastal›¤›n tan›m›: CD de¤iflen flekillerde görülen dünya çap›nda yüksek mortaliteye sahip
viral bir hastal›kt›r. Yaklafl›k olarak afl›lanmam›fl, ba¤›fl›k olmayan yavrular›n %50’sinde klinik belirtiler gözlenir ve bunlar›n %90’› ölür. CAV-1 taraf›ndan oluflturulan ICH de yayg›n
bazen ölümcül olabilen bir hastal›kt›r. Yayg›n endotelyum ve karaci¤er lezyonlar›yla karakterize viral bir hastal›kt›r. CAV-2 nin neden oldu¤u solunum yolu hastal›klar› ise pneumoni
ve bronchopneumoniyi kapsar. CPl üst solunum yollar›n›n yayg›n bir hastal›¤›d›r. Komplike
olmam›fl CPl hafif seyirlidir ve subklinik olarak seyreder. Di¤er solunum yolu patojenlerinin
devreye girmesi hastal›k tablosunu fliddetlendirir. CPV enfeksiyonlar› sonucunda birden bire oluflan ço¤unlukla kanl› diyare ve kusma ile karakterize enteritis vakalar› görülür. Lökopeni genelde görülen klinik belirtilere efllik eder. Her yafltaki hayvanlar duyarl›d›r ancak mortalite yavrularda yüksektir. Dört-oniki haftal›k yavrularda CPV nadiren k›sa ve belirsiz hastal›k belirtilerinden sonra akut kalp yetmezli¤i ile sonuçlanan myocarditis’e neden olabilir.
Hastal›¤› takiben köpeklerin ço¤u hastal›¤a bir y›l ya da daha uzun süre dirençlidirler. Benzer olarak seropozitif annelerde yavrular›na CPV antikorlar›n› verebilirler ki bunlar 16 haftal›¤a kadar aktif immunizasyonun oluflumuna engel olurlar. Leptospirosis her yafltaki hayvanda oluflabilir, akut infeksiyonu izleyerek çeflitli klinik belirtiler ve kronik nefritisle seyreder.
L.canicola ve L.icterohaemorrhagiae için klinik olarak ay›r›c› tan› mümkün de¤ildir.
Güvenilirlik ve etkinlik: Laboratuvar de¤erlendirmeleri, Vanguard plus 5/L’nin köpeklerde,
CD, ICH, CAV-2 solunum hastal›¤›, CPl, CPV, ve leptospira canicola ve leptospira haemorrhagiae taraf›ndan oluflturulan Leptospirosis’e karfl› ba¤›fl›kl›k sa¤lad›¤› ve fraksiyonlar aras›nda immunogenik engellemenin olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r. Pfizer hayvan sa¤l›¤› taraf›ndan
6 haftal›k kadar genç yafltaki köpeklerde gerçeklefltirilen afl›n›n sahada güvenli¤i ile ilgili çal›flmalar, köpeklerde afl›n›n güvenli oldu¤unu ve normal kullan›m flartlar›nda reaksiyon oluflturmad›¤›n› göstermifltir.
CAV-2’nin CAV-1 taraf›ndan oluflturulan ICH’ye karfl› kros koruma sa¤lad›¤› görülmektedir.
Vanguard plus 5/L’de CAV-1 yerine CAV-2 afl› fraksiyonu kullan›lmaktad›r, çünkü CAV-2’nin

belirgin avantajlar› vard›r. Baz› CAV1 afl›lar› kal›c› böbrek reaksiyonlar›, uveitis, korneal
opasite (mavi göz) gibi reaksiyonlara neden olabilirler. Böyle reaksiyonlar, CAV-2 afl›lamas›ndan sonra rapor edilmemifltir. Bunun yan›nda, Vanguard afl›lar›nda kullan›lan CAV-2
sufllar› özel olarak onkolojik karakteristi¤i olmayan adenoviruslardan seçilmifltir.
Pfizer’de yürütülen çal›flmalarda, CAV-2’nin sadece ICH’ye karfl› de¤il ayn› zamanda CAV2’den kaynaklanan solunum hastal›klar›na karfl› da koruma sa¤lad›¤› görülmüfltür. Ticari
CAV-1 (ICH) afl›lar›, CAV-2’ye karfl› kros koruma sa¤lar, ancak subklinik enfeksiyonu ve
CAV-2 ajanlar›n›n yay›lmas›n› önleyemez. Pfizer’de yap›lan çal›flmalar CAV-2 ile afl›lanm›fl
köpeklerin eprüvasyon sonras› patojen virusu ç›karmad›klar›n› göstermifltir.
Vanguard plus 5/L’nin CPV fraksiyonu Pfizer’de güvenilirlik ve fayda aç›s›ndan ileri testlerle incelenmifltir. Laboratuvar testlerinde ve klinik olaylarda saha koflullar›nda güvenilirli¤i ve
reaksiyona yol açmad›¤› gösterilmifltir. CPV fraksiyonunun güvenilirli¤i afl› suflunun yüksek
dozunun oral yolla duyarl› köpeklere verilmesinden sonra bunlar›n normal olarak yaflamlar›n› sürdürdü¤ünün saptand›¤› geri pasaj çal›flmas› ile de kan›tlanm›flt›r.
Vanguard Plus 5/L içerisindeki CPV virusu, uygulama sonras› d›flk› ile ç›kar›m› söz konusu
olan di¤er canl› CPV afl› sufllar› ile ortak karakteristiklere sahiptir. Afl› suflu afl›lamay› izleyerek nadiren ve düflük titrelerde d›flk› içerisinde görülmesine ra¤men, testler master afl› suflunun duyarl› köpeklerde 6 birbirini izleyen pasajdan geçirildikten sonra virulant forma dönmedi¤ini göstermektedir.
Uygulama:
1. Genel talimatlar: Sa¤l›kl› köpeklerin afl›lanmas› önerilir. Dondurulmufl kurutulmufl olan
Vanguard plus 5 s›v› bakterin içeren (Leptoferm C-l) ile aseptik olarak tekrar suland›r›l›r. ‹yice çalkalan›r. Aseptik olarak 1 ml intramuskuler ya da subcutan yolla uygulan›r.
2. ‹lk afl›lama: 6 haftal›k ya da daha büyük yafltaki sa¤l›kl› köpeklere 3’er hafta ara ile 3 doz
uygulan›r.
3. Tekrar afl›lama: Tek doz olarak y›ll›k afl›lama tavsiye edilir.
Önlemler:
1. 2°C - 7°C’de saklay›n. Uzun süreli gün ›fl›¤›nda yada yüksek ›s›da beklemesi etkisini ve
gücünü azaltabilir.
2. Kullan›lmaya bafllad›¤›nda bütün içerik kullan›lmal›d›r.
3. Afl›n›n uygulanmas› esnas›nda steril fl›r›nga ve i¤neler kullan›lmal› ancak sterilizasyon
için kimyasal dezenfektanlar kullan›lmamal›d›r, çünkü kal›nt›lar› afl›y› inaktive edebilir.
4. Kullan›lan flifleler ve afl›dan arta kalanlar yak›lmal›d›r.
5. Koruyucu olarak penicilin ve streptomisin içerir.
6. Gebe diflilerin afl›lanmas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
7. Uygulama ard›ndan anaflaksi görülürse antidot olarak epinefrin ya da efl de¤erleri kullan›lmal›d›r.
8. Bu afl›n›n sa¤l›kl› hayvanlarda etkili oldu¤u gösterilmifltir. Ancak baz› hayvanlarda özel likle hastal›k etkenlerini bar›nd›ranlarda, parazit enfestasyonu olanlarda, transporta ba¤l› ve 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.
Ticari fiekli: 25x1 dozluk plastik kutularda.
Ruhsat sahibi: Pfizer ‹laçlar› Ltd. fiti. 34347 Ortaköy - ‹stanbul taraf›ndan
PFIZER Inc., Lincoln, Nebraska, ABD’den ithal edilmifltir.
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