
Se
pt

em
be

r 2
01

3 
- D

es
ig

n 
: S

B
M

A

H
o

w
 t

o
 u

s
e

?
t

ip
s

Target Detection of Feline Leukemia Virus Antigen 

Situation  
of use

Sample Anticoagulated whole blood (EDTA, heparin), serum or plasma

Performance Sensitivity 100%1 Specificity 98.6%1

Presentation FeLV: box of 10 tests / FelV-FIV combo: box of 5, 10 or 30 tests

Healthy cat:
- kitten: at first veterinary visit 
-  adult cat: prior to FeLV 

vaccination, cat at risk for 
exposure

Sick cat:  
-  suspicion of FeLV infection 

regardless of age, previous 
negative test or previous 
vaccination

WITNESS® FeLVViral  
infections

•  Positive test results should be confirmed, especially in asymptomatic and low-risk cats (low prevalence).

• Kittens may be tested at any age. 

•  Vaccine and maternally derived antibodies do not influence FeLV Ag tests results.

1-  Robinson A, et al. Comparison of a 
rapid immunomigration test and 
ELISA for FIV antibody and FeLV 
antigen testing in cats.  Veterinary 
Record 1998;142:491-492.

result reading and interpretation*: 10 minutes later

3 drops  
of buffer solution
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test failure test failure
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* All test result should be interpreted in light of the clinical context (pet history and physical examination) and the knowledge of the disease pathogenesis.

1 drop of sample:
anticoagulated whole blood  
(EDTA, heparin), serum or plasma

1

1 x 3 x

witness® FeLV is available as a single test  
or in combo with FiV
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WITNESS® FIV

1-  Pfizer - Synbiotics data on file: AWIFIVE - Version 5. Feline immunodeficiency virus antibody detection test. June 2006.

Cel Wykrycie przeciwciał przeciw wirusowi niedoboru 
immunologicznego kotów

Zalecane 
stosowanie        

Próbka Krew pełna z antykoagulantem (EDTA, heparyna), surowica lub osocze

Trafność testu    Czułość 99%1 Swoistość 99.3%1

Wielkość 
opakowań    

FIV: 10 testów w pudełku / FeLV-FIV Combo: 5 lub 10 testów w pudełku

Koty chore:
- podejrzenie infekcji FIV
niezależnie od wieku, ujemnego 
wyniku poprzedniego testu  
lub wcześniejszego szczepienia

Test WITNESS® FIV dostępny jest jako pojedynczy test  
lub w kombinacji z FeLV

INFEKCJE  
WIRUSOWE

Koty zdrowe:
- kocięta: podczas pierwszej wizyty  
u lekarza weterynarii
- koty dorosłe: coroczne kontrolne 
badanie stanu zdrowia, koty narażone  
na ekspozycję
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Odczyt i interpretacja wyniku*: po 10 minutach

IMIĘ ZWIERZĘCIA

3 krople  
roztworu buforowego

2
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IMIĘ ZWIERZĘCIA

Wynik dodatni     

IMIĘ ZWIERZĘCIA

Wynik ujemny
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IMIĘ ZWIERZĘCIA

Test wadliwy

IMIĘ ZWIERZĘCIA

Test wadliwy

LUB

* Wszystkie wyniki testu należy interpretować na tle kontekstu klinicznego (dane z wywiadu chorobowego i wyniki badania lekarskiego) oraz z uwzględnieniem wiedzy o patogenezie choroby

IMIĘ ZWIERZĘCIA

1 kropla próbki:
krew pełna z antykoagulantem  
(EDTA, heparyna), surowica lub osocze

1

1 x 3 x

•  Przeciwciała anty-FIV, które zakażona matka przekazała wraz z siarą swoim 
młodym, mogą być przyczyną dodatniego wyniku testu u kociąt.  
U kociąt, które mają dodatni wynik testu w kierunku FIV, należy ponownie 
przeprowadzić test. Jeżeli wynik dodatni zostanie potwierdzony u kociąt 
w wieku powyżej 6 miesięcy, kocięta te uznaje się za zakażone.

• Dodatnie wyniki testu powinny zostać potwierdzone, zwłaszcza u kotów  
 nie wykazujących objawów choroby i kotów, u których ryzyko zakażenia  
 jest niewielkie (niska prewalencja).

• Szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem FIV (w UE nie są stosowane,  
 natomiast w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata – tak)  
 indukują dodatnie wyniki testu.

Rozwiązania DIAGNOSTYCZNE TM



Rozwiązania DIAGNOSTYCZNE TM

Jeżeli występuje wysokie 
ryzyko niedawnej ekspozycji

WITNESS® FIV 

Test do wykrywania  infekcji FIV: WITNESS® FIV

KOT ZDROWY*
Kot klinicznie zdrowy, na podstawie badania lekarskiego

-

Powtórzyć test WITNESS® FIV 
(po >30 dniach) Wykonać test potwierdzający  

(IFA**/PCR***)
- -

Najprawdopodobniej jest to 
kot nie zakażony FIV

UWAŻAĆ, ŻE NEGATYWNY I NIE ZAKAŻONY 
• Jeżeli stopień podejrzenia jest wysoki, rozważyć wykonanie testu potwierdzającego
• Przyczyny fałszywie negatywnych wyników testu nie są w pełni poznane

KOT NIE ZAKAŻONY

Rozpocząć program postępowania  
stosowany w przypadku FIV

KOT ZAKAŻONY

+ +

-

Najprawdopodobniej jest to 
kot zakażony FIV

KOT NIE ZAKAŻONY 

Uznać, że FIV nie jest przyczyną objawów klinicznych  
obserwowanych u chorego kota
Rozważyć inną diagnozę różnicową

Rozpocząć program postępowania stosowany w przypadku FIV
Dostosować sposób leczenia do rodzaju choroby podstawowej

KOT ZAKAŻONY

++

* Koty w wieku poniżej 6 miesięcy – badanie przy użyciu testu wykrywającego przeciwciała nie jest właściwe – można rozważyć PCR       ** IFA: Pośredni test immunofluorescencyjny na obecność przeciwciał      ***PCR: Reakcja łańcuchowa polimerazy

KOT CHORY
Kot z klinicznymi objawami i/lub kliniczno-patologicznymi  

parametrami wskazującymi na infekcję FIV

INFEKCJE WIRUSOWE

Algorytm i tabelę opracowano we współpracy z zespołem The Feline Centre Uniwersytetu Bristolskiego.
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Office: 123.456.7890 | Mobile: 123.456.7891  
firstname.middleinitial.lastname@zoetis.com

by

ready to use** small sample 
volume

simple 2 steps 
procedure**

Quick result 
in 10’ **

Viral infections

Feline FeLV-FIV virus (Ag/Ab)* WITNESS® FeLV-FIV 5-10-30

Feline Immunodeficiency Virus Ab* WITNESS® FIV 10

Feline Leukemia Virus Ag* WITNESS® FeLV 10

Viral infections Parvovirus Ag* WITNESS® Parvo 5

Vector borne 
diseases  
& parasites 
infections 

Ehrlichia canis Ab* WITNESS® Ehrlichia 5

Leishmania Ab* WITNESS® Leishmania 10

** Depending on test

witness® l ine

*  Ag = Antigen 
Ab = Antibody

reproduction
Luteinizing hormone WITNESS® LH 6

Relaxin hormone WITNESS® Relaxin 5

parasites
infections

Dirofilaria immitis Ag* WITNESS® Dirofilaria 10

Giardia intestinalis WITNESS® Giardia 5

Dermatophytes FUNGASSAy® 10

Intestinal parasites OVATEC® 50

Zoetis Polska Sp. z o.o. 
ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa 
tel. +48 22 335 61 01 (do 03), www.zoetis.com

Rozwiązania DIAGNOSTYCZNE TM

Test do wykrywania infekcji FIV:  
WITNESS® FIV 

INFEKCJE WIRUSOWE

OBRAZ KLINICZNY 

Choroba często nie daje żadnych objawów aż do późniejszego okresu życia kota 
(w wieku > 4–6 lat)1

U niektórych kotów FIV-pozytywnych nigdy nie dochodzi do rozwoju choroby1

Większość obserwowanych objawów klinicznych nie jest bezpośrednio wywołana 
przez infekcję FIV i są one wtórne wobec immunosupresji. Zakażone koty 
wykazują także predyspozycję do nowotworów1

Łagodne wCzesne oBJawy: gorączka, apatia, brak łaknienia, powiększenie  
węzłów chłonnych, potem przez dłuższy czas kot pozostaje zdrowy
aIds: utrzymujące się objawy (zapalenie dziąseł i jamy ustnej, przewlekły  
nieżyt nosa, powiększenie węzłów chłonnych, przewlekłe zaburzenia  
żołądkowo-jelitowe: biegunka/wymioty) oraz zakażenia oportunistyczne 
(chłoniaki, choroby mieloproliferacyjne itd.)

PREWALENCJA I ROZKŁAD 
GEOGRAFICZNY 

Choroba występująca endemicznie w populacjach kotów domowych  
na całym świecie
Z reguły prewalencja 5-12% u kotów chorych, a u kotów zdrowych  
3-4%, przy czym istnieją duże różnice między krajami1

W niektórych grupach kotów może wynieść nawet do 30%  
(np. koty wolno żyjące)1

CZYNNIKI RYZYKA
Chore koty dorosłe
Tryb życia: koty wolno żyjące / Zachowanie: uczestniczenie w walkach1

Płeć: predylekcja u kocurów1

PaTogen
 Wirus niedoboru immunologicznego kotów (FIV): retrowirus RNA (lentiwirus)
Antygeny wirusa wykrywane przy użyciu testów: białko otoczki gp40  
oraz białko kapsydu Gag p24

PRzenoszenIe

Wirus umiarkowanie zaraźliwy
Najczęściej przez ugryzienia (ślina), ale wirus może także rozprzestrzeniać się  
na skutek kontaktów społecznych (możliwe przenoszenie przez wspólne miski  
na pożywienie)
Od matki na kocięta jest możliwe (w macicy i przez mleko)

RozPoznanIe

Diagnoza kliniczna + badanie krwi na obecność przeciwciał anty-FIV przy 
zastosowaniu testu wykorzystującego metodę R.I.M.® (Rapid Immuno-Migration®: 
WITNESS® FeLV) lub ELISA
Przeciwciała rozpoznające białko gp40 zostają wytworzone wcześniej  
niż przeciwciała skierowane przeciw białku p241 
Przeciwciała otrzymane od matki mogą być przyczyną uzyskania fałszywie 
dodatnich wyników testu, jeżeli badanie testem wykonuje się u kociąt  
przed ukończeniem przez nie 6. miesiąca życia.

1- Hosie MJ. et al. Feline immunodeficiency - ABCD guidelines on prevention and management. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2009.11:557-584. 


