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SAMENVATTING

In dit over zicht wordt na ge gaan in hoe ver re an ti vi ra le ge nees mid de len ef fec tief zijn voor de be han de ling 
van drie chro ni sche vi ra le ziek ten bij de kat: rhi not rache ïtis, fe lie ne im mu no de fi ci ëntie en kat ten leu ke mie.
Na een uit ge brei de li te ra tuur stu die wordt dui de lijk dat de wei ni ge ve te ri nair ge re gis treer de pro duc ten oor -
spronk elijk af kom stig zijn uit de hu ma ne ge nees kun de. Het me ren deel van de pro duc ten be vindt zich nog
in een ex pe ri men teel sta di um wat de toe pas sing bij kat ten be treft. Als ge volg van ver schil len tus sen kat en
mens, zo wel wat het ge drag van het vi rus als wat de wer king van het ge nees mid del be treft, is een een vou di ge
ex tra po la tie van de ge ge vens uit proef op zet ten bij men sen niet mo ge lijk. De hui di ge stand van za ken laat
niet toe een dui di ge con clu sies te trek ken be tref fen de de ef fec ti vi teit en het ge bruik van an ti vi ra le ge nees -
mid de len bij chro nisch ge ïnfecteerde kat ten. Aan te ra den behandelingsschema’s wor den in dit werk waar
mo ge lijk op ge no men, maar er dient op ge we zen te wor den dat geen van de be schre ven pro duc ten leidt tot
een de fi ni tie ve eli mi na tie van het vi rus uit het lichaam.

INLEIDING

Fe lie ne her pes vi rus type 1 of rhi not rache ïtisvirus,
immu no de fi ci ëntievirus en leu ke mie vi rus ver oor za ken
chroni sche, veel al le taal ver lo pen de in fec ties en ko men
wijd ver spreid voor in de kat ten po pu la tie. De op mer ke lij -
ke ge lij ke nis sen in struc tuur, ge noom, ver meer de rings -
cy clus en kli ni sche ma ni fes ta ties met hu ma ne her pes- en
re tro vi rus sen ma ken vele hu ma ne ge nees mid de len aan -
trek ke lijk voor dier ge nees kun dig ge bruik. 

Het ge bruik van an ti vi ra le pro duc ten in de dier ge nees -

kun de staat nog in de kin der schoe nen. Hier voor zijn en-

kele oor za ken naar vo ren te schui ven. Aller eerst is er de

hoge kost prijs ver bon den met de ont wik ke ling en re gis -

tra tie van nieu we ge nees mid de len voor de re la tief klei ne

ve te ri nai re af zet markt (Rol lin son, 1992). Daar bij komt

dat de hui di ge an ti vi ra le pro duc ten uit slui tend vi rus ta -

tisch en niet-vi ru ci de zijn. Dit brengt de nood aan een fre -

quen te toe die ning met zich mee, wat niet een vou dig is,

noch voor de ei ge naar, noch voor de kat.

In dit ar ti kel wordt een over zicht ge ge ven  van de

meest re cen te an ti vi ra le en im mu no mo du le ren de pro -

duc ten die hun toe pas sing kun nen vin den in de be han -

de ling van de ho ger ver mel de aan doe ning en bij de

kat. 

FELIENE RHINOTRACHEÏTISVIRUS OF FE LIENE
HERPESVIRUS TYPE 1

Het fe lie ne rhi not rache ïtisvirus of fe lie ne her pes -
vi rus type 1 (FHV-1) is een DNA-vi rus dat be hoort tot
de fa mi lie van de Her pes vi ri dae, sub fa mi lie Alfa her -

pes vi ri nae. Het vi rus komt we reld wijd voor. Kat ten
wor den ge ïnfecteerd met FHV-1 langs oro na sa le weg. 
Na op na me vindt een pri mai re ver me nig vul di ging
van het vi rus plaats in de epi theel cel len van af de neus
tot de trache a bi fur ca tie, de epi theel cel len van de con -
junc ti va en in zeld za me re ge val len van de die per ge le -
gen bron chi. Dit ver oor zaakt, naar ge lang de leef tijd
en de im muun sta tus van de kat, ver schil len de ziek te -
beel den (Fi guur 1). Deze om vat ten een uit ge brei de
aan tas ting van de bo ven ste en on der ste lucht we gen en 
sterf te bin nen enk ele da gen bij ne o na ta le kit tens
(Bitt le en Peck ham, 1971), ty pi sche rhi not rache ïtis
(Van Pelt en Lap pin, 1994), con junc ti vi tis en ul ce ra -
tie ve ke ra ti tis (Bou han na, 2004) bij 6 tot 12 we ken
oude kit tens en een mil de tot on op ge merk te re cur ren te
rhi ni tis bij ou de re kat ten (Sti les, 2000). 

Aan de hand van in vi tro en in vivo stu dies werd het
ef fect van ver schil len de an ti vi ra le pro duc ten op FHV-1
in fec ties on der zocht. Deze pro duc ten kun nen on der ver -
deeld wor den in nu cle o si de ana lo gen, niet-nu cle o si de
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ana lo gen en im mu no mo du la to ren. Ze zul len hier on der
meer in de tail be spro ken wor den.

Nu cle o si de ana lo gen 

Nucle o si de ana lo gen zijn de meest aang ewen de an ti -
vi ra le pro duc ten voor de be han de ling van FHV- 1- in fec -
ties. Ze ver to nen be lang rij ke struc tu re le ge lij ke nis -
sen met de nu cle o si den waar uit zo wel vi ra le als
cel lu lai re nu cle ïnezuren (DNA en RNA) op ge bouwd
zijn. De nu cle o si de ana lo gen wor den ing ebouwd bij
de vor ming van nieu we vi ra le DNA-streng en en in ac -
ti ve ren hier bij het vi ra le DNA-po ly me ra se. Daard oor
valt de verd ere uit bouw van de vi ra le DNA-streng stil
(Owens et al., 1996). De se lec tie ve wer king van de
nu cle o si de ana lo gen in vi rus ge ïnfecteerde cel len is te
ver kla ren door hun gro te re af fi ni teit met het vi ra le po -
ly me ra se dan met het cel lu lai re po ly me ra se. 

Ana lo gen van gu a no si ne: acy clo vir, va la cy clo vir,
gan ci clo vir en pen ci clo vir

Sinds de ont dek king van ana lo gen van gu a no si ne

in de ja ren 70 van de vo ri ge eeuw is acy clo vir (ACV)

het po pu lair ste mid del ter be han de ling van her pes vi -

ru sin fec ties bij de mens. In vi tro stu dies van kat ten -

cel len we zen ech ter uit dat het pro duct veel min der

werk zaam is te gen over FHV-1 (Na sis se et al., 1997;

Wil li ams et al., 2004). Ook in vivo bleek ACV wei nig

ac tief. Daar waar bij de mens een ora le do sis van 200

mg wordt voor ge schre ven voor de be han de ling van

her pes sim plex vi rus (HSV) in fec ties (dus ong eveer

2,5 mg/kg), wees een stu die van Owens et al. (1996)

uit dat ora le do se ring en van zelfs 50 tot 100 mg/kg bij

kat ten niet lei den tot the ra peu tisch ef fec tie ve plas ma -
con cen tra ties. 

In com bi na tie met re com bi nant hu maan in ter fe ron

(IFN)-a zou de ef fec ti vi teit van ACV toe ne men (Weiss,

1989; Gal le, 2004). Weiss (1989) no teer de een acht -

vou di ge re duc tie van de in vi tro be no dig de do sis ACV 

om tot een maxi ma le in hi bi tie van FHV-1 te ko men.

In vivo stu dies van dit sy ner ge tisch an ti vi raal ef fect

wer den nog niet uit ge voerd. 
Va la cy clo vir is een L-va lyl es ter van ACV. Na ora le

toe die ning wordt het om ge zet tot ACV en L-va li ne

door een le ver hy dro la se. De bi o lo gi sche be schik -

baar heid na ora le toe die ning is veel ho ger dan die van

ACV en er wor den aan zien lijk ho ge re plas mas pie gels 

be reikt. Bij kat ten ver oor zaakt deze ver hoog de be -

schik baar heid ech ter ernsti ge ne ve nef fec ten (Na sis se

et al., 1997; Gal le, 2004). Bo ven dien ver min dert de

vi ru sex cre tie als ge volg van de toe die ning van va la -

cy clo vir niet (Na sis se et al., 1997). Daar om is het ge -

bruik van va la cy clo vir af te ra den bij kat ten.

Gan ci clo vir en pen ci clo vir, bei de nauw ver want

aan ACV, ver toon den in vi tro een goe de ef fec ti vi teit

te gen FHV-1 (Maggs en Clar ke, 2004; Wil li ams et al., 

2004). Kli nisch on der zoek bij de kat naar de werk -

zaam heid en toxi ci teit van deze mo le cu len ont breekt

ech ter nog. 

Ana lo gen van thy mi di ne: idoxu ri di ne, trif lu ri di ne,
bro mo vi nyl de oxy u ri di ne

Reeds in ver schil len de stu dies werd de werk zaam -

heid van idoxu ri di ne (IDU) te gen FHV-1-in fec ties

on der zocht. In vi tro werd aang etoond dat de werk za -

me con cen tra tie van IDU meer dan tien maal la ger

was dan deze van ACV (Maggs en Clar ke, 2004). Bij

kat ten leid de IDU bo ven dien tot be vre di gen de re sul -

ta ten in de be han de ling van FHV-1-ge re la teer de oog -

aan tas ting en en het werd, op een oc ca si o ne le mil de ir -

ri ta tie na, vrij goed verd ra gen (Gal le, 2004). Het

wordt vaak to pi caal toe ge diend in de vorm van een

0,1% oplos sing. Het voor ge stel de be han de lings sche -

ma is 1 drup pel in het aang etas te oog 4 tot 6 keer per

dag en dit ge du ren de 21 da gen (Sti les, 2000). De

oplos sing is niet com mer cieel ver krijg baar in Bel gië,

maar kan door apo the kers af ge le verd wor den als ma gis -

tra le be rei ding. Het ge bruik van to pi ca le, an ti vi ra le pro -

duc ten bij oog aan tas ting is voor al nut tig bij kit tens met

ul ce ra ties van de cor nea of vroe ge sym ble pha ron (ver -

kleef de oog le den) (Sti les, 2000). 

Een in vi tro stu die van Na sis se et al. (1989) wees

uit dat trif lu ri di ne nog eens tien maal werk za mer is

dan IDU in het re du ce ren van FHV-1-ver meer de ring.
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Fi guur 1. Bes met tings we gen van FHV-1 (naar Sti les,
2000).

SUSCEPTIBLE, NON-IMMUNE

TRANSMISSION
Direct - nose to nose
Droplets - up to 4 feet

Forni tes - hands

MILD OR NO DISEASE 
 Vi rus shed in ter mit tent ly (FRV)

        

RECOVERED OR VACCINATED

ACUTE DISEASE

Infec ti on of kit tens

as ma ter nal an ti bo dy

wa nes

RECOVERED CARRIER

Vi rus shed in
re du ced quan ti ty

and du ra ti on

Vi rus shed in
lar ge quan ti ty



Bij som mi ge kat ten ver oor zaakt het ech ter een lich te

tot erge ir ri ta tie van de con junc ti va en cor nea (Bou -

han na, 2004). Het pro duct is voor hu maan ge bruik op

de markt (Vi rop tic®) on der de vorm van een 1%

oplossing. Het wordt bij de kat 4 tot 6 keer per dag toe -
ge diend ge du ren de 21 da gen. 

Over de werk zaam heid van bro mo vi nyl de oxy u ri -

di ne te gen FHV-1 be staan te gen strij di ge ge ge vens.

Wil li ams et al. (2004) be schrij ven een werk za me

con cen tra tie ver ge lijk baar met deze van pen ci clo vir

in vi tro en zien een po ten ti ële toe pas sing van het pro -

duct bij de kat. Nas si se et al. (1989) daar en te gen ver -

mel den een zes maal la ge re werk zaam heid van het

pro duct in vi tro.

Wil li ams et al. (2004) test ten ten slot te de in vi tro

werk zaam heid van het thy mi di ne a na loog trif lu o ro -

thy mi di ne maar dit pro duct bleek niet zo werk zaam te

zijn te gen FHV-1.

Ana lo gen van ade no si ne: vi da ra bi ne, (S)-9-(3-hy -
droxy)-2-phosp ho nyl met hoxypro pyl

In een ver ge lij ken de in vi tro stu die van Na sis se et

al. (1989) bleek vi da ra bi ne min der ef fec tief te gen

FHV-1 dan idoxu ri di ne en trif lu ri di ne maar sig ni fi -

cant ef fec tie ver dan acy clo vir. De 3% zalf (Vira-A®)

wordt door kat ten goed verd ra gen. Deze zalf is als

ma gis tra le be rei ding te ver krij gen bij be paal de apo -

the kers. In ide a le om stan dig he den zou de zalf elke 3

uur aang ebracht die nen te wor den, maar voor het com-

fort van zo wel de ei ge naar als de kat vol staat een 4 tot

5 maal daag se toe die ning ge du ren de 21 da gen (Sti les,

2000; Gal le, 2004).

(S)-9-(3-hy droxy)-2-fos fo nyl met hoxypro pyl of 

HPMPA had niet al leen een be te re werk zaam heid dan

ACV maar was daar en bo ven ac tief aan een twee maal

la ge re con cen tra tie dan pen ci clo vir en bro mo vi nyl -

de oxy u ri di ne, zo als be schre ven in een in vi tro stu die

van Wil li ams et al. (2004).

Ana lo gen van cy ti di ne: ci do fo vir

In een in vi tro on der zoek toon de men aan dat de ef -

fec ti vi teit van ci do fo vir ver ge lijk baar is met die van

pen ci clo vir en ong eveer het dub be le van die van

idoxu ri di ne (Maggs en Clar ke, 2004). Sand mey er et

al. (2005a) test ten de ef fec ti vi teit van ci do fo vir te gen

een FHV-1-in fec tie in cul tu ren van fe lie ne cor ne ae pi -

theel cel len. Met con cen tra ties van 0,05 en 0,02

mg/ml wer den de cy to pa thi sche ve ran de ring en ver -

oor zaakt door FHV-1 te geng egaan en werd de vi rus -

ver meer de ring ge remd. Ci do fo vir ver toon de ech ter

scha de lij ke ef fec ten op de cul tuur van cor ne a cel len.

Ge ge vens over de werk zaam heid van ci do fo vir bij

kat ten ont bre ken nog. Ci do fo vir heeft een lange half -

waar de tijd (48 uur), wat ga rant kan staan voor een

lang du rig an ti vi raal ef fect. Voor de kat zou dit be te ke -

nen dat er min der fre quent me di ca tie moet toe ge diend 

wor den en dit be te kent min der stress voor het dier

(Maggs en Clar ke, 2004). 

Niet-nu cle o si de ana lo gen 

Fos car net

In te gen stel ling tot de nu cle o si de ana lo gen steunt

het wer kings mecha nis me van fos car net op een di rec te

in hi bi tie van vi raal DNA-po ly me ra se door bin ding

ter hoog te van de py ro fos faat bin dings plaats van dat

en zym. Tot op he den kon men in geen enk el in vi tro

on der zoek re le van te an ti vi ra le ac ti vi teit te gen FHV-1 

aan to nen (Gal le, 2004; Maggs en Clar ke, 2004).

L-ly si ne

L-ly si ne is een ami no zuur dat de vi rus ver me nig -

vul di ging zou rem men door het ont trek ken van het

ami no zuur ar gi ni ne. Argi ni ne maakt een aan zien lijk

deel uit van de kap sied pro te ïnen die het cen tra le DNA 

van FHV-1 om ge ven (Sti les et al., 2002). Over het

exac te wer kings mecha nis me be staan ver schil len de

hy po the sen, zo als com pe ti tie tus sen ar gi ni ne en een

overd aad aan ly si ne voor een ge meen schap pe lijk in -

tra cel lu lair trans port sys teem, af braak van ar gi ni ne

door een ly si ne ge ïnduceerd ar gi na se en/of com pe ti tie 

voor een ge meen schap pe lijk in tes ti naal trans port

(Gal le, 2004). 

Maggs et al. (2000) toon den aan dat hoge ly si necon -

cen tra ties de in vi tro ver meer de ring van FHV-1 in hi -

be ren, maar dan enk el in me dia die wei nig ar gi ni ne

be vat ten. Dit leek ver ont rus tend aang ezien kat ten

zeer ge voe lig zijn voor ar gi ni ne te kort. Tij dens een la -

ter in vivo on der zoek van Sti les et al. (2002) en Maggs 

et al. (2003) ver toon den ech ter geen van de kat ten die

be han deld wer den met L-ly si ne eni ge van ho ger ver -

mel de symp to men. De plas mas pie gels van ar gi ni ne

ver schil den bo ven dien niet sig ni fi cant tus sen de met

ly si ne be han del de en de met een pla ce bo be han del de

groep. Er bleek een dui de lij ke ac ti vi teit van L-ly si ne

te gen FHV-1 bij kat ten. In een stu die van Maggs et al.

(2000) ble ken de kat ten die oraal be han deld wer den

met L-ly si ne min der ernsti ge con junc ti vi tis te ont -

wik ke len dan deze uit de pla ce bo groep. Het tijds ver -

loop tot vol le dig her stel ver schil de ech ter niet sig ni fi -

cant tus sen bei de groe pen. In een meer re cen te stu die
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van Maggs et al. (2003) wer den la tent FHV-1-ge ïn -

fecteerde kat ten da ge lijks be han deld met L-ly si ne.

Dit re sul teer de in ver min der de vi ru sex cre tie wan neer 

een re ac ti va tie werd ge ïnduceerd met stress door ve r -

an de ring van om ge ving maar niet wan neer een re ac ti -

va tie werd ge ïnduceerd met cor ti cos te ro ïden.

L-ly si ne is be schik baar in de vorm van ta blet ten

van 500 mg voor oraal ge bruik. De toe te die nen do sis

va rieert tus sen 250 en 500 mg 1 of 2 maal daags. 

Bo vien lac to fer ri ne

Lac to fer ri ne is een ij zer bin dend gly copro te ïne ge -
pro du ceerd door mu co sa le epi theel cel len en neu tro fie -
len tij dens een in fec tie. Het wordt ge se cre teerd in speek -
sel, traan vocht, se men, va gi naal vocht, ge wrichts vocht
en in hoge con cen tra ties in melk en co lo strum. Het
maakt deel uit van de as pe ci fie ke mu co sa le im mu ni teit
en be zit im mu no mo du le ren de, an ti bac te ri ële, an ti my -
co ti sche, an tipro to zo ai re en an ti vi ra le ei gen schap pen
(Lar kins, 2005). Lac to fer ri ne in hi beert de vi ra le ver -
meer de rings cy clus op het ni veau van de ad he sie aan de
gast heer cel door in com pe ti tie te tre den voor cel lu lai re
re cep to ren. 

Er werd een on der zoek uit ge voerd om de in vi tro ef -

fec ten van bo vien lac to fer ri ne te gen FHV-1 na te gaan

(Beaum ont et al., 2003). Zo als op ba sis van het wer -

kings mecha nis me kon ver wacht wor den, kon enk el een

goe de rem ming van de vi ra le ver meer de ring vast ge steld 

wor den in dien lac to fer ri ne toe ge voegd werd vóór of tij -

dens de vi ra le ab sorp tie aan het ce lop per vlak en  niet

erna. Een do sis-res pons re la tie kon niet aang etoond

wor den met een twin tig vou di ge va ri a tie in lac to fer rin e -

con cen tra tie (van 0,5 tot 10 mg/ml). Dit wijst vol gens de

on der zoe kers op een uit zon der lij ke ge voe lig heid van

FHV-1 voor lac to fer ri ne. Bij ko men de voord elen van

lac to fer ri ne zijn de po ten ti ële im mu no mo du le ren de ef -

fec ten, de vlot te be schik baar heid, de lage kos ten en de

zeer lage cy to toxi ci teit. Aldus zou bo vien lac to fer ri ne

een waar de vol pro duct kun nen zijn voor de pre ven tie

en/of de vroe ge be han de ling van FHV-1-in fec ties bij de

kat. 

Immu no mo du la to ren

Inter fe ro nen

Inter fe ro nen (IFN) zijn cy tok inen met een gly -

copro te ïnenbasis die deel uit ma ken van de as pe ci fie -

ke im mu ni teit van zoog die ren. Ze be schik ken over

an ti vi ra le, an tipro li fe ra tie ve (an ti tu mo ra le) en im mu -

no mo du le ren de ei gen schap pen (Kruth, 1998; Truy en 

et al., 2002).  

Truy en et al. (2002) test ten de werk zaam heid van

re com bi nant fe lien IFN-ω (Vir ba gen®Ome ga) te gen

FHV-1 in vi tro en toon den een sig ni fi can te da ling van

de vi rust iter aan. Voor de toe pas sing bij de kat raadt

Bou han na (2004) een lo ka le toe die ning in het oog aan 

ten ein de een maxi ma le an ti vi ra le ac ti vi teit te be ko men.

Vir ba gen®Ome ga verd und tot 0,5 mil joen IE/ml, dient 5 

maal daags ge du ren de 10 da gen in het oog ge drup peld 

te wor den. 

Sand mey er et al. (2005b) be stu deer den de ef fec ten
van IFN-α op fe lie ne cor ne ae pi theel cel len ge ïn fec -
teerd met FHV-1. Zij za gen een sig ni fi can te af na me van
cy to pa thi sche ve ran de ring en ver oor zaakt door FHV-1
en van de vi rust iters bij een con cen tra tie van 105

IE/ml. Het pro duct bleek aan deze con cen tra tie bo -
ven dien niet cy to toxisch te zijn. 

Het prak ti sche be han de lings sche ma voor FHV-1

voor ge steld door Sti les (2000) en ge ba seerd op het

be han de lings sche ma voor FeLV (Weiss et al., 1991),
be staat uit een ora le do sis van 30 IE per dag voor ge -
schre ven ge du ren de 7 da gen, ge volgd door 7 da gen
zon der me di ca tie. Hier voor kan re com bi nant hu maan 
IFN-α (Ro fe ron-A®, Intron-A®) ge bruikt wor den. De
be han de ling dient her haald te wor den tot dat de die ren 
geen enk el kli nisch symp toom meer ver to nen en mag
her be gon nen wor den als er op nieuw symp to men zou -
den op tre den. 

Naar ana lo gie van her pes ke ra ti tis bij de mens zou

een to pi ca le toe die ning van IFN-α  in de ogen van een
aang etas te kat als al ter na tief kun nen die nen (do sis
van 25-50 IE/ml in zout oplos sing) en dit  meer de re
ma len per dag. Daar over zijn ech ter nog geen kli ni -
sche ge ge vens bij kat ten be schik baar. 

FELIENE IMMUNODEFICIËNTIEVIRUS

Het fe lie ne im mu no de fi ci ëntievirus (FIV) be hoort
tot de fa mi lie van de Ret ro vi ri dae, ge nus Len ti vi rus.

Kat ten wor den be smet door in ocu la tie van vi rus be -
vat tend speek sel in bijt won den. Ver vol gens vindt vi -
rus ver meer de ring plaats in de lo ka le lym fe kno pen.
Via een cel ge as so cieer de vi re mie be reikt het vi rus de
ove ri ge lym fe kno pen, de milt, het rode been merg, de
her se nen (Hart mann, 1998) en de speek sel klie ren als
se cun dai re ver me nig vul di gings plaat sen. Dit ver oor -
zaakt de struc tie van de tar get cel len, met als voor -
naam ste de CD4+ T-lym fo cy ten (T-hel per cel len). Dit
al les re sul teert in een ge lei de lijk toe ne men de im mu -
no sup pres sie. De in cu ba tie pe ri o de duurt meer de re ja -
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ren zo dat merk ba re ziek te te kens vaak slechts op de
leef tijd van 6 jaar of ou der tot ui ting ko men. Het beeld
is dat van een chro ni sche, sle pen de aan doe ning met
pro gres sie ve en ir re ver si be le af ta ke ling. Een over -
zicht van het ver loop van een FeLV-in fec tie wordt
weer ge ge ven in Fi guur 2. Ver schil len de cru ci a le stap -
pen uit de FIV-ver meer de rings cy clus kun nen het doel -
wit vor men van ge nees mid de len. Geen van de hui dig
be schre ven the ra pie ën is ech ter in staat het vi rus vol le -
dig te eli mi ne ren uit het lichaam. Ge ïnfecteerde kat ten
blij ven bij ge volg po ten ti ële be smet tings bron nen. On -
danks de even tu e le ver be te ring van de kli ni sche toe -
stand blijft de prog no se op lange ter mijn slecht. 

Nu cle o si de Re ver se Tran scrip ta se Inhi bi to ren

Nu cle o si de Re ver se Tran scrip ta se Inhi bi to ren
(NRTI’s) zijn nu cle o si de ana lo gen die ing rij pen op
het ni veau van de om zet ting van vi raal RNA in pro vi -
raal DNA door mid del van het vi ra le en zym re ver se
trans crip ta se. Na in cor po ra tie in de in op bouw zijn de
vi ra le DNA-streng ver hin de ren deze licht ge wij zig de
mo le cu len de aan hech ting van een vol gend nu cle o ti de.
Dit leidt tot een pre ma tu re be ëindiging van de streng
en een ef fec tie ve in hi bi tie van verd ere vi rus ver meer -
de ring (Za por et al., 2004).

Zi do vu di ne, aba ca vir en la mi vu di ne

Zi do vu di ne of azi do thy mi di ne (AZT) (Ret ro vir®)
in hi beert de FIV-ver meer de ring in vi tro en in vivo,

ver be tert de im mu no lo gi sche en kli ni sche toe stand en 
de le vens kwa li teit van FIV-ge ïnfecteerde kat ten en

ver lengt hun le vens ver wach ting (Egbe rink et al., 1991;
Hart mann, 1998). Dit werd dui de lijk ge ïllustreerd in een 
kli ni sche proef met na tuur lijk ge ïnfecteerde kat ten. Een
be han de ling met AZT (5 mg/kg sub cut aan elke 12 uur
ge du ren de 3 we ken) was ge as so cieerd met een ver be -
te ring van sto ma ti tis, con junc ti vi tis, alo pe cie en im -
mu no lo gi sche sta tus. In een on der zoek met chro nisch 
ge ïnfecteerde kat ten bleek AZT ech ter niet in staat te
zijn de hoe veel heid vi rus te re du ce ren. Een  tij de lij ke
ver be te ring van de kli ni sche toe stand en de CD4+/
CD8+ ra tio trad wel op (Hart mann et al., 1992; Hart en
Nol te, 1995).

In te gen stel ling tot in bo ven staan de stu dies von -

den Smyth et al. (1994) geen ef fect van een AZT-be -
han de ling, zelfs niet bij ge bruik van ho ge re en mul ti -
pe le do se ring en. Een mo ge lij ke ver kla ring voor deze
te gen strij dig heid kan ge von den wor den in de ver -
schil len in ge voe lig heid van FIV ten op zich te van
NRTI’s in de ver schil len de in fec tie sta dia (Zhang et al.,

2004) .

Een be han de ling met AZT kan ge paard gaan met

ane mie en neu tro pe nie (Hart mann et al., 1992; Zhang

et al., 2004), daar om wordt een re gel ma ti ge op vol -
ging van de he ma to criet en de wit te bloed cel len aang e -
ra den.

Bis set et al. (2002) on der zoch ten de werk zaam heid
van AZT in com bi na tie met aba ca vir (ABC of Zi a -
gen®) en la mi vu di ne (3TC, Epi vir®of Zef fix®) in vi tro. 

AZT, 3TC en ABC in hi beer den elk op ef fec tie ve wij -
ze de vi rus ver meer de ring. In com bi na tie ver toon den
zij een dui de lijk sy ner ge tisch ef fect. Ge lij kaar di ge
re sul ta ten wer den be ko men door Arai et al. (2002).
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Een bij ko mend voord eel van een der ge lij ke com bi na -
tiet he ra pie is dat bij het even tu e le op tre den van een
mu ta tie die re sis ten tie op wekt te gen één com po nent,
de res te ren de com po nen ten nog steeds zor gen voor
een vol doen de an ti vi ra le werk zaam heid (Boucher et

al., 1993). 

Arai et al. (2002) eva lu eer den de werk zaam heid
van AZT/3TC te gen FIV-in fec tie bij kat ten. Ver schil -
len de groe pen van SPF-kat ten kre gen 150 mg/kg AZT/
3TC toe ge diend per dag be gin nen de van af 3 da gen
vóór, ge lijk tij dig met of 2 we ken na de in ocu la tie met
FIV. De be han de ling werd voort ge zet ge du ren de 8 of
11 we ken. De mees te kat ten be han deld vóór of tij dens
de in ocu la tie ver toon den een sig ni fi can te ver tra ging
van de se ro con ver sie en een on derd ruk king van de vi -
rus ver meer de ring in ver ge lij king met de se ro con ver -
sie en vi rus ver meer de ring in de con tro le groep die met 
placebo’s be han deld werd. AZT/3TC re du ce ren al -
dus het aan slaan van de in fec tie en de se ro con ver sie.
Bo ven dien werkt de be han de ling op dat mo ment syn -
chroon met het im muun sys teem; er wor den ini tieel
min der lym fo cy ten ver nie tigd en dit geeft het im -
muun sys teem de tijd om de in fec tie ef fec tie ver te con -
tro le ren. Het stop zet ten van de be han de ling ver oor zaakt 
een snel le toe na me van de hoe veel heid vi rus (Arai et al.,

2002). 

Wan neer Arai et al. (2002) chro nisch ge ïnfecteerde
kat ten 2 maal per dag be han del den met 20 mg/kg, dan
kon geen da ling van de hoe veel heid vi rus noch een toe -
na me van CD4+-lym fo cy ten waar ge no men wor den.
Bo ven dien ver toon den de chro nisch ge ïnfecteerde
kat ten dui de lijk ernsti ge re ne ve nef fec ten als ge volg
van de be han de ling dan de acuut ge ïnfecteerde die -
ren. Een prak ti sche toe pas sing van AZT/3TC bij chro -
nisch ge ïnfecteerde kat ten is dus niet aang ewe zen.

Stam pi di ne

Stam pi di ne is een re cent ont wik keld de ri vaat van
sta vu di ne (d4T of Ze rit®). Een on der zoek uit ge voerd
door Uckun et al. (2003) bij chro nisch ge ïnfecteerde
kat ten toon de aan dat een be han de ling ge du ren de vier
we ken met ge la ti ne cap su les van 25 tot 100 mg/kg 2
maal per dag re sul teer de in een dui de lij ke the ra peu ti sche
res pons. Er wer den een voor bij gaan de sig ni fi can te
da ling in de hoe veel heid vi rus en een toe na me van ab -
so lu te aan tal len CD4+-lym fo cy ten waar ge no men bij
7 van de 9 be han del de die ren, daar waar geen enk ele
the ra peu ti sche re pons werd waar ge no men bij de 3 
kat ten die met placebo’s be han deld wer den. Het pro -
duct werd bo ven dien goed verd ra gen. Stam pi di ne zou

dus een in te res san te kan di daat kun nen zijn voor de
be han de ling van een FIV-in fec tie. 

9-(2-fos fo no met hoxy e thyl)ade ni ne (PMEA) en de ri -
va ten

De werk zaam heid van PMEA te gen FIV-1-in fec tie

werd reeds dui de lijk aang etoond. Zo von den Egbe -

rink et al. (1990) dat PMEA aan een do sis van 20, 5 of
2 mg/kg per dag een do si saf hank elij ke on derd ruk -
king van FIV-ver meer de ring te weeg brengt. Ser opo -
si tie ve kat ten met symp to men van op por tu nis ti sche
in fec ties re a geer den kli nisch po si tief op een do sis van 
5 mg/kg per dag. Wel tra den re ci die ven op na het stop -
zet ten van de be han de ling. Pro fy lac tisch ge bruik van
PMEA 24 uur vóór vi ru si no cu la tie kon een in fec tie
niet ver hin de ren maar on derd ruk te aan zien lijk FIV-
 ver meer de ring (Phil pott et al., 1992).

Een be lang rijk na deel van het ge bruik van PMEA bij

kat ten is het op tre den van ernsti ge ne ven wer king en,

waar on der ane mie. Vah lenk amp et al. (1995) ver ge le -
ken daar om de werk zaam heid en toxi ci teit van PMEA
met zijn de ri vaat (R)-PMPDAP. Expe ri men teel ge ïn -
fec teerde, asymp to ma ti sche kat ten kre gen 3 keer per
week ge du ren de 6 we ken een sub cu ta ne do sis van
20 mg PMEA of (R)-PMPDAP per kg lichaams ge wicht. 
Een met placebo’s be han del de groep werd in het on der -
zoek op ge no men als con tro le groep. Ter wijl de vi ra le
RNA-con cen tra tie in het plas ma niet ve ran der de in de
PMEA- en met placebo’s be han del de groe pen, nam zij
af bij drie van de vier kat ten die (R)-PMPDAP ont ving en.
Daar en bo ven werd ane mie enk el waar ge no men in de
PMEA-be han del de groep. Hier uit werd be slo ten dat
(R)-PMPDAP een kracht i ger en vei li ger in hi bi tor van
FIV-ver meer de ring is. 

Hart mann et al. (1998a) ver ge le ken PMEA met het
de ri vaat FPMPA bij na tuur lijk ge ïnfecteerde kat ten.
Bei de mo le cu len ble ken ef fec tief in het ver be te ren
van kli ni sche pa ra me ters en van re la tie ve en ab so lu te
aan tal len CD4+-lym fo cy ten. Bo ven dien ver oor zaak -
ten ze een af na me van pro vi raal DNA. Net als voor
(R)-PMPDAP wer den geen he ma to lo gi sche ne ve nef -
fec ten, zo als ane mie, waar ge no men bij het ge bruik
van FPMPA.

Qui no lo ne de ri va ten

De groep van de qui no lo ne de ri va ten, waar toe de flu -
o ro qui no lo nen be ho ren, staat reeds lang be kend voor
zijn uit ste ken de an ti bac te ri ële ei gen schap pen. Re cent
werd aan deze mo le cu len ook an ti vi ra le, an ti tu mo ra le
en anti-ma la ria ac ti vi teit toe ge schre ven. Kas hi wa se et

al. (2000) on der zoch ten de anti-FIV-ac ti vi tei ten van
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ver schil len de 8-dif lu o ro met hoxy-4-qui no lo ne de ri va -
ten in vi tro. Zij toon den aan dat FIV-ver meer de ring in
chro nisch ge ïnfecteerde cel len on derd rukt werd met
con cen tra ties die niet cy to toxisch ble ken. De pre cie ze
doel wit mo le cu le en de wer kings wij ze van de anti- FIV- 
qui no lo ne de ri va ten zijn ech ter nog niet op ge hel derd. 

Immu no mo du la to ren

Inter fe ro nen

Voor de al ge me ne ei gen schap pen van IFN wordt
ver we zen naar het hoofd stuk over het fe lie ne her pes -
vi rus. Wat be treft hun toe pas sing voor FIV maakt een
kli ni sche proef mel ding van een sig ni fi can te af na me
van de ziek te symp to men en mor ta li teit ge du ren de de
eer ste vier maan den na een be han de ling met IFN-ω
ge paard gaan de met ver be ter de le vens kwa li teit (de
Mari et al., 2004). Het al dan niet per sis te ren van een
even tu e le ane mie bleek een be lang rij ke pro gnos ti sche
fac tor. Kat ten die nog steeds an emisch wa ren of an -
emisch ge wor den wa ren 14 da gen na het be gin van de
be han de ling, re a geer den slecht. Ter mi naal zie ke kat -
ten en kat ten met tu mo ren (lymfoma’s) wer den niet
op ge no men in de stu die we gens de ge re ser veer de
prog no se op kor te ter mijn. 

Het voor ge schre ven be han de lings pro to col met IFN- ω
on der de vorm van Vir ba gen®Ome ga om vat een reeks
van sub cu ta ne in jec ties van 1 mil joen IE / kg per dag ge -
du ren de 5 op een vol gen de da gen. De kost prijs voor de ei -
ge naar komt neer op ong eveer 150 euro. Er wordt aang -
era den om de be han de ling nog twee maal te her ha len:
éénmaal 2 we ken en éénmaal 2 maan den na de toe die ning 
van de eer ste reeks. Het ge bruik van sup ple men tai re on -
der steu nen de mid de len, zo als an ti bi o ti ca, re hy dra ta -
tievloei stof fen, vi ta mi nen en NSAID’s, ver be tert de
prog no se. Onge wen ste ef fec ten die soms waar ge no -
men wor den, zijn hy per ther mie enk ele uren na de in jec -
tie, bra ken, en spe ci fiek bij kat ten een mil de di ar ree en
ver moeid heid ge du ren de de be han de ling.

De hy dro-epi and ros te ro ne (DHEA) en 16α-bro mo-
 epi and ros te ro ne (epiBr) 

DHEA, een bij nier ste ro ïd, is in staat om FIV-ver -
meer de ring in chro nisch ge ïnfecteerde cel len in vi tro
te in hi be ren (Brad ley et al., 1995). EpiBr is een syn -
the tisch de ri vaat van DHEA. Pe der sen et al. (2003)
on der zoch ten het ef fect van epiBr op de acu te fase van 
een FIV-in fec tie bij la bo ra to ri um kat ten. Een do sis
van 10 mg/kg werd ge du ren de 5 op een vol gen de da -
gen van week 0, 4, 8, 12 en 16 sub cut aan ge ïnjecteerd.

Ini tieel kwam het bij de be han del de kat ten tot een ver -
vroeg de vi re mie in ver ge lij king met de kat ten van de
con tro le groep. Ver vol gens nam de hoe veel heid vi rus
bij de be han del de kat ten af tot een sig ni fi cant la ger ni -
veau dan bij de niet-be han del de die ren. Het aan tal
CD8+-lym fo cy ten nam toe maar er werd geen po si tief
ef fect waar ge no men op het aan tal CD4+-cel len. Er trad
een dui de lij ke ver be te ring op in de IL-12-ni veaus en bij -
ge volg in de ver stoor de Th1-cy to ki ne res pons. Opmer -
ke lijk in de met epiBr be han del de groep was de ho ge re
FIV-spe ci fie ke an ti stof fen ti ter, wat sug ge reert dat epiBr 
de spe ci fie ke an ti vi ra le im mu ni teit sti mu leert in de acu te
fase. 

HET FELIENE LEUKEMIEVIRUS

Het fe lie ne leu ke mie vi rus (FeLV) be hoort tot de
fa mi lie van de Ret ro vi ri dae, ge nus Gam ma re tro vi -

rus. Na ocu lai re, ora le of oro na sa le in fec tie, treedt een 
pri mai re vi rus ver meer de ring op ter hoog te van lym -
fo ïd weef sel van de oro fa ryng e a le re gio. Van daar uit
wordt het vi rus via de bloed baan ge trans por teerd naar
de in wen di ge lym fe kno pen, de milt en het lym fo ïd
weef sel van dar men en bron chi waar een se cun dai re
ver me nig vul di ging in B- en T-lym fo cy ten plaats -
vindt. Via een se cun dai re vi re mie wordt het rode
been merg be reikt met een uit ge brei de ver me nig vul di ging
in he ma to po ëtische pre cur sor cel len en een sprei ding
door heen het lichaam in leu ko cy ten en trom bo cy ten.
Langs deze weg wor den de epi the lia van speek sel klie -
ren, adem ha lings stel sel, darm cryp ten, blaas, nie ren en
melk klie ren be reikt. Of een in fec tie al dan niet aan -
slaat, wordt be paald door de ef fi ci ëntie van de vroe ge
im muun res pons (Hart mann en Kraft, 1994). Indien
deze on toer ei kend is, zo als bij voor beeld bij jonge
die ren, dan kan niet ver hin derd wor den dat het rode
been merg ge ïnfecteerd wordt (Cox, 1992). Dit geeft
aan lei ding tot het ont staan van een per sis te ren de vi re -
mie of la ten tie van FeLV als pro vi rus in het been merg
of in de lym fe kno pen. Per sis te rend vi re mi sche kat ten
kun nen na een la ten tie tijd van meer de re maan den
FeLV-ge re la teer de ziek te beel den ont wik ke len, waar -
on der het im mu no de fi ci ëntiesyndroom of FeLV-
 FAIDS en de lym fo ïde tu mo ren het meest be kend
zijn. FeLV brengt een breed en aty pisch ziek te beeld te -
weeg. Symp to men die kun nen op tre den, zijn de pres sie,
anor exie, ernstig ge wichts ver lies, ane mi sche mu co sae
en bij ko mend de symp to men van één of meer de re su pe r -
infec ties veel al ge volgd door sterf te.

De hui di ge be han de lings stra te gie ën spit sen zich hoofd - 

za ke lijk toe op een ver ster king van het im muun sys teem
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door mid del van im mu no mo du la to ren. De wei ni ge

an ti re tro vi ra le mid de len die reeds uit ge test wer den

voor de be han de ling van FeLV, blij ken voor al ef fec -

tief in dien ze zeer vroeg tij dens de in fec tie toe ge diend 

kun nen wor den. 

Nu cle o si de re ver se trans crip ta se in hi bi to ren

AZT

In in vi tro stu dies werd aang etoond dat AZT de ver -

meer de ring van FeLV kon in hi be ren. Het an ti vi ra le

ef fect kon met 25 tot 30% ver hoogd wor den door ge -

lijk tij dig IFN-α toe te die nen (Hoo ver et al., 1990;

Zeid ner et al., 1990). Een ge lij kaar dig fe no meen

werd waar ge no men in vivo. De be han de ling van ex -

pe ri men teel ge ïnfecteerde kat ten met een com bi na tie

van AZT en IFN-α re sul teer de bij de mees te die ren in

een be ëindiging van de in fec tie en het uit blij ven van

per sis te ren de an ti ge ne mie en ziek te (Hoo ver et al.,

1990; Zeid ner et al., 1990). 

Hart mann et al. (1992) be stu deer den het ef fect van
AZT bij FeLV-se ro po si tie ve kat ten met kli ni sche
symp to men. Er wer den een sig ni fi can te af na me van
de an ti ge ne mie vast ge steld even als een ver be te ring
van be staan de sto ma ti tis let sels, maar er tra den geen
ve ran de ring en op in de al ge me ne kli ni sche toe stand
van de kat ten.

PMEA

Ook PMEA bleek in staat om de ver meer de ring van 
FeLV in vi tro te in hi be ren (Hoo ver en Mul lins, 1991)
en om in vivo per sis te ren de an ti ge ne mie en kli ni sche
symp to men te gen te gaan (Hoo ver en Mul lins, 1991;
Hart mann et al., 1992). Het ef fect van PMEA bij kat -
ten bleek zelfs gro ter dan het ef fect na een be han de -
ling met AZT. Hoo ver en Mul lins (1991) kon den geen 
toxisch ef fect aan to nen van de werk za me con cen tra tie
PMEA bij kat ten. Hart mann en collega’s (1992) daar -
en te gen maak ten mel ding van he ma to lo gi sche bij -
wer king en die meer uit ge spro ken zijn dan bij de be -
han de ling met AZT.

Immu no mo du la to ren 

Ace man nan

Ace man nan is een com plex po ly sac cha ri de ge won -
nen uit de plant Aloë vera dat im mu nos ti mu le ren de en
an ti tu mo ra le ei gen schap pen be zit. Ter mi naal zie ke
FeLV-po si tie ve kat ten die 6 we ken in tra pe ri to ne aal
be han deld wer den met 2 mg/kg per week, ver toon den

een toe ge no men eet lust, een af na me van sep sis, een
ges te gen he ma to criet en een nor ma li sa tie van het aan -
tal leu ko cy ten en lym fo cy ten (Sheets, 1991). 

Pro pi o ni bac te ri um ac nes

Ge ïnactiveerde Pro pi o ni bac te ri um ac nes (P. ac nes)-

 bacteriën wor den reeds ja ren ing ezet als kracht i ge im -
muun sti mu lan tia. Ti zard (1991) be schreef een stu die
waar bij kli nisch aang etas te kat ten be han deld wer den
met 2 in tra ve neu ze in jec ties (0,5 ml) P. ac nes per
week ge du ren de 2 we ken, ge volgd door 1 in jec tie per
week ge du ren de 20 we ken of tot het dier FeLV-ne ga tief
ge test werd. Bij na de helft van de kat ten ver toon de
een dui de lij ke ver be te ring van de kli ni sche toe stand
en twee van de ne gen kat ten wer den FeLV- ne ga tief
be von den. De he ma to lo gi sche waar den ver toon den
een ten dens naar nor ma li sa tie, wat in de niet-be han -
del de con tro le groep niet zo zeer het ge val was. Op
FeLV-ge as so cieer de tu mo ren bleek P. ac nes geen ef -
fect te heb ben.

Sta fy lo kok ken pro te ïne A

Sta fy lo kok ken pro te ïne A (SPA) is een com po nent
van de cel wand van S. au reus. Het bindt im mu nog lo -
bu li nen, in du ceert IFN-pro duc tie en mi to se van lym -
fo cy ten (Ti zard, 1991) en be schikt over an ti tu mo ra le
ei gen schap pen (McCaw et al., 2001). 

De toe die ning van 20 mg SPA/kg per week ge du ren -

de 8 we ken aan ge zon de, vi re mi sche kat ten re sul teer de

in pro li fe ra tie van gra nu lo cy ten pre cur so ren in het been -

merg. De toe die ning had ech ter geen waar neem baar ef -

fect op de vi re mie (Ti zard, 1991). In een meer re cen te

stu die van McCaw et al. (2001), waar in met placebo’s

be han deld werd, wordt het ver loop be schre ven van een

10 we ken du ren de be han de ling van  FeLV-po si tie ve

huis kat ten met SPA langs in tra pe ri to ne a le weg. On -

danks het feit dat er geen ef fect werd waar ge no men op

ob jec tie ve kli ni sche en he ma to lo gi sche pa ra me ters, le -

ken meer kat ten uit de met SPA be han del de groep een

ver be ter de ge zond heid te heb ben (deze vast stel ling is

ge ba seerd op de waar ne ming en van de ei ge naar) en leek

de ge mid del de le vens duur lang er dan voor kat ten uit de

met placebo’s be han del de groep. 

Bay pa mun®

Bay pa mun® wordt om schre ven als een zo ge naam de
pa ra mu ni teits in du ceer der. Het be grip pa ra mu ni teit
om vat een toe stand van snel op tre den de, as pe ci fie ke
af weer te gen ver schil len de in fec ties en an ti ge nen
(Glitz, 2002) en kan dus ge ïnterpreteerd wor den als
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Ta bel 1. Prak ti sche toe pas sing van an ti vi ra le mid de len voor de be han de ling van rhi not rache ïtisvirus-, im mu no de fi ci ën -
tievirus- en leu ke mie vi ru sin fec ties bij de kat. 

Virus Anti vi raal mid del Toe die ning Do se ring Opmer king en

FHV-1 idoxu ri di ne to pi caal

in het oog

1 drup pel 0,1% oplos sing,

4 tot 6x / dag  ge du ren de

21 da gen

oplos sing mag door apo the kers

af ge le verd wor den als ma gis tra le

be rei ding

trif lu ri di ne to pi caal

in het oog

1 drup pel 1% oplos sing, 4

tot 6x / dag ge du ren de 21

da gen

oplos sing mag door apo the kers

af ge le verd wor den als ma gis tra le

be rei ding; kan een lich te tot erge

ir ri ta tie van con junc ti va en cor -

nea ver oor za ken

vi da ra bi ne to pi caal

in het oog

3% zalf, 4 tot 5x / dag

ge du ren de 21 da gen

zalf mag door apo the kers

af ge le verd wor den als ma gis tra le

be rei ding

L-ly si ne oraal hal ve tot hele ta blet van

500 mg, 1 tot 2x / dag

com mer cieel be schik baar als

voe dings sup ple ment

rec. fe lien IFN-ω
(Vir ba gen®Ome ga)

to pi caal

in het oog

oplos sing van 0.5 mil joen

IE/ml, 5x / dag ge du ren de 

10 da gen

com mer cieel be schik baar

rec. hu maan IFN-α
(Ro fe ron-A®, Intron-A®)

oraal 30 IE / dag ge du ren de

7 da gen, 7 da gen zon der

be han de ling 

com mer cieel be schik baar

(hu maan); be han de ling her ha len tot 

kli ni sche symp to men verd we nen

zijn; be han de ling mag her be gon nen 

wor den bij re ci die ven

FIV zi do vu di ne of azi do thy mi di ne

(Ret ro vir®)

sub cut aan 5 mg/kg elke 12 uur ge du -

ren de 3 we ken

com mer cieel be schik baar

(hu maan); ver schil len in 

ge voe lig heid van FIV voor het 

me di ca ment af hank elijk van het 

in fec tie sta di um; kan ane mie en

neu tro pe nie ver oor za ken

rec. fe lien IFN-ω
(Vir ba gen®Ome ga)

sub cut aan 1 mil joen IE / kg per dag

ge du ren de

5 op een volgen de da gen

com mer cieel be schik baar; 

be han de ling her ha len 2 we ken en 

2 maan den na toe die ning van de

eer ste; kan hy per ther mie, bra ken,

mil de di ar ree en ver moeid heid

ver oor za ken

FeLV Pro pi o ni bac te ri um ac nes

(Immu noRe gu lin®)

in tra ve neus 2-4 in jec ties per week ge -

du ren de 2 we ken, ge volgd

door 1 in jec tie per week

ge du ren de 20 we ken of tot 

FeLV-ne ga tief ge test 

im mu no mo du la tor; com mer cieel

be schik baar

Rec.: Re com bi nant 



voor en naast (“para”) de spe ci fie ke im mu ni se ring
(Hart mann et al., 1998b). Het werk za me be stand deel
van Bay pa mun® is ge ïnactiveerd Par apox ovis vi rus,
dat de pro li fe ra tie van lym fo cy ten, een toe ge no men
fa go cy to se, de ac ti ve ring van “na tu ral kil ler” cel len
en de vrij stel ling van cy tok inen, zo als IFN-α en -γ, in -
ter leuk inen en TNF kan in du ce ren (Glitz, 2002). 

De be richt ge ving over de werk zaam heid van Bay -

pa mun® bij FeLV-po si tie ve kat ten is te gen strij dig.
Mayr en Hörber (1992) be weer den dat zij alle FeLV-
 ge ïnfecteerde kat ten ge na zen van vi re mie na her haal -
de pa ra mu ni se ring. Deze stu die om vat te 25 ge zon de,
FeLV-po si tie ve die ren en 39 zie ke, FeLV-po si tie ve
die ren. Na 3 tot 5 we ken wer den 100 % van de ge zon -
de en 87 % van de zie ke die ren ne ga tief be von den in
een ELISA. Na 6 tot 7 we ken wer den alle kat ten ne ga -
tief be von den. In een dub bel blind stu die waar bij met
placebo’s be han deld werd en waar in de ef fec ti vi teit
van Bay pa mun® ge test werd bij 120 na tuur lijk ge ïn fec -
teerde kat ten aan een do sis van 1 ml per kat ge du ren de 7
we ken, kon den ech ter geen sta tis tisch sig ni fi can te ver -
schil len aang etoond wor den, noch in kli ni sche noch in
vi ro lo gi sche pa ra me ters tus sen de be han del de groep
en de pla ce bo groep (Block et al., 1997). Een om me -
keer naar de FeLV-ne ga tie ve sta tus trad op bij 11,7%
van de met Bay pa mun® be han del de en bij 6,7% van de 
met pla ce bo be han del de die ren. De kat ten wa ren ech -
ter jong er dan 1 jaar en ver toon den nog geen ziek te te -
kens zo dat zij zich mo ge lijk in een staat van voor bij -
gaan de vi re mie be von den (Hart mann et al., 1999). 

Inter fe ron-α

Re com bi nant hu maan in ter fe ron-α is lange tijd een 
veel ge bruikt mid del ge weest in de strijd te gen FeLV
(Cum mins et al., 1988). Weiss et al. (1991) be schre ven
een gun stig ef fect van IFN-α dat zich on der an de re uit te
in een lang ere ge mid del de over le vings duur, een af na me
van cir cu le ren de FeLV-an ti ge nen, een kli ni sche ver be -
te ring en een nor ma li sa tie van de he ma to criet. Hoge do -
ses ga ven dui de lijk min der re sul taat dan lage do ses daar
de wer king van IFN door de op bouw van an ti stof fen te -
niet ge daan werd. Bo ven dien ver oor zaak ten hoge do ses
ong ewen ste ne ve nef fec ten, zo als grie pacht i ge symp to -
men (Kölbl et al., 2000). Het prak ti sche be han de lings -
sche ma be schre ven door Weiss et al. (1991) is 30 IE per
kat (verd und tot 1 ml) oraal 1 keer per dag ge du ren de 7
da gen, ge volgd door een week zon der me di ca tie. De be -
han de ling wordt voort ge zet tot de kat kli nisch nor maal
be schouwd wordt en mag op nieuw ge start wor den bij
re ci die ven. De mees te kat ten blij ven ech ter FeLV-po -
si tief.

Kölbl et al. (2000) voer den een kli ni sche stu die uit

naar het ef fect van een lang du ri ge, per ora le IFN-α be -

han de ling (rhIFN-α Ro fe ron®) bij per sis te rend vi re -
mi sche kat ten. Ze maak ten daar bij ge bruik van het be -
han de lings sche ma be schre ven door Weiss et al. (1991).
Alle 24 kat ten ble ven on danks de we ken lange be han de -
ling vi re misch. In te gen stel ling tot de stu die van Weiss et 

al. (1991) werd bo ven dien geen ver be te ring van de kli -
ni sche symp to men en van de bloe dwaar den waar ge no -
men, noch een po si tie ve in vloed op de been merg de pres -
sie en de daar uit re sul te ren de ane mie. 

Deze te gen strij di ge re sul ta ten lei den er toe dat er

geen een dui dig oor deel kan ge ge ven wor den over het

al dan niet nut tig zijn van een Ro fe ron® the ra pie in de
be han de ling van een FeLV-in fec tie. 

CONCLUSIE

Vele ge nees mid de len die met suc ces toe ge past
wor den bij de mens, be vin den zich wat de kat be treft
nog in het ex pe ri men te le sta di um. Daard oor is het
hui di ge aan bod van ve te ri nair be schik ba re, an ti vi ra le
pro duc ten be perkt, voor al voor de be han de ling van
het im mu no de fi ci ëntievirus en het leu ke mie vi rus. Ta -
bel 1 geeft een over zicht van het be perkt aan tal pro duc -
ten dat op dit mo ment een di rec te prak ti sche toe pas sing
kent bij de kat. Daar naast zal de prak tijk die ren arts voor -
al be roep moe ten doen op een symp to ma ti sche en on -
der steu nen de be han de ling. 

Ondanks alle be per king en en de (nog) hoge kost -

prijs, die tot op he den aan de ba sis lig gen van een re la -

tief klei ne af zet markt van de an ti vi ra le pro duc ten,

blijkt er een toe ne men de vraag van ei ge naars te be -

staan naar een meer ge rich te en ef fi ci ënte an ti vi ra le

the ra pie voor hun huis dier. Ver der on der zoek naar de

toe pas sing van an ti vi ra le pro duc ten bij de kat is dan

ook ze ker aang ewe zen.
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