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 חיידקים סביבתיים גרם שליליים
 .שונות בין ובתוך מינים -קבוצה הטרוגנית •

 

 .הקבוצה הגדולה ביותר שבודדה במקרים קליניים•

 

 .מהמקרים הקליניים 70%-60%-הקוליפורמים אחראים ל•

 

 .מהדלקות הקליניות 90%-מקולי אחראי ליותר .חיידק א•

 



 מאפייני  החיידקים  
 .נמצאים בכל סביבה אורגנית•

 .מתרבים במהלך כל השנה•

 .בעלי יכולת הסתגלות מהירה לתנאים הסביבתיים•

 .חודרים בקלות לעטין דרך תעלת מבוא הפיטמה•

 .קצב התרבות מהיר•

 .חלקם מייצרים קפסולה•



 מבנה חיידק גרם שלילי





בחיידקים גרם שליליים באה לידי ביטוי   גוניות-הרב•

 .אנדוטוקסין=סוכרים-בהרכב ובמבנה של הרב

 

 :שינויים סיסטמיים בעקבות האנדוטוקסין•

 .ירידה בצריכת המזון     

 .ירידה בתפוקת החלב     

 .עליה בתאים הסומטיים     

 .פגיעה בפעילות הבלוטה הלוטאלית בשחלה     

 .תגובה אנפילקטית     

 .   מוות     



 נפיצות בתקופת היובש



גורמי הסיכון להידבקות 

 בתקופת היובש
 

 

 .נפיצות גורם ההדבקה•

 .נוהלי ממשק•

 .מספר התחלובה•

 .תפוקה גבוהה בסוף תקופת החליבה•

 .שיטת הייבוש והאמצעים•

 .חשיפת הפיטמה לגורמים מידבקים•

 .מצב הפיטמה בתחילת הייבוש•

 .מועד יצירת פקק הקרטין•



 נזקים ישירים בגין דלקת עטין

 .ירידה בתנובת החלב ואיכותו•

 .הוצאות רפואיות הכוללות שימוש יתר בתרופות•

 .אבדן הכנסה מפסילת חלב•

 .עבודה נוספת•

 .סיכון להימצאות שארתיים בחלב•

 .תחלופה לא מבוקרת בעדר•

 

 

פגיעה בתחילת התחלובה משפיעה על רמת  •
 .  הייצור לאורך התקופה כולה



 טיפול וניהול הדלקת
 .כ נמוכה מאד"הצלחת טיפול אנטימיקרוביאלי בד•

 .דרוש זיהוי וודאי של הגורם•

 .עמידות החיידק•

 .תחילת הטיפול ביחס לתחילת התהליך הדלקתי•

 .מתן טיפול תומך•

 .סילוק מוקדי רטיבות, אורגני-רפד אנ, סביבה נקיה•

 .  מיגור גורם המחלה•



 דרישות מחיסון

 בטיחות•

 פעילות אנטיגנית•

 משך פעילות•

 טווח פעילות•

 יעילות•

 תועלת-עלות•



ENDOVAC 

 אנטיגן בעל ספציפיות נמוכה
 .הפרדת הגורמים הוירולנטיים ושמירה על התכונות האנטיגניות



 הפעלת מערכת החיסון

 (.אימונוגלובולינים)יצירת נוגדנים  –המערכת ההומורלית •

 .תאי זכרון                                   

 .היצמדות לפולש                                   

 .  הפולש להשמדה" הכנת"                                   

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             יצירת לימפוציטים                                                                                                               –המערכת התאית •

 .ותאים הורגים, בולענים



IMMUNE  Plus  

 .מגביר את יעילות החיסון•

 (.אופסוניזציה)מכין את הגורם הפולש לפרוק •

 .מגביר את יצירת הנוגדנים•

 .מסייע ליצירת תאי זכרון•

 .מזרז את קצב פרוק וסילוק הפולש•

 .מעודד ומעלה את כמות הבולענים באזור הנגוע•

 .מגביר את יצירת הלימפוציטים•



 פעילות אנטיגנית



 יעילות
 .יצירה מוגברת של נוגדנים ושמירת רמה גבוהה•

 .תנועה מוגברת של תאים בולענים לעבר העטין•

 .נדידה של תאי זכרון לאזור הדלקת•

 .הפחתה בתאים סומטיים•

 ללא פגיעה ביצרנות  •

 .צריכת מזון יעילה יותר ביחס ליצרנות•

 .הארכת תקופת החליבה•



 :הסרת המעטפת החיצונית יוצרת •
 .נמוכה שמבוסס על הליבהאנטיגן בעל ספציפיות •

 .נטול אנדוטוקסינים•

 .הגנה רחבה כנגד גורמי דלקות עטין•

 .הגנה צולבת כנגד חיידקים גרם שליליים אחרים•

 



 משך וטווח פעילות
 .הפעלה ראשונית של מערכת החיסון•

,  חיסון שני מגביר את הערנות של מערכת החיסון•

 .ושומר על כוננות גבוהה

 .שנתית מספיקה-חד" תזכורת"•

הגנה משלל גורמים פטוגניים גרם שליליים כגון  •

 .פסטורלה, סלמונלה

אנדוואק מכין את מערכת החיסון הרבה לפני  •

 .תקופת הסיכון



 תועלת -עלות 
 .300-200$הנזק מדלקת עטין •

 .ליטר 870הפסד של -דלקת קלינית בתחילת התחלובה•

 .בתסמינים הקליניים 93%ירידה של •

 .הפחתה משמעותית בתדירות ובחומרת דלקת עטין•

 .במקרים של דלקות עטין 86%ירידה ממוצעת של •

 .במקרים היומיים שהתגלו 4ירידה פי •

 .ירידה משמעותית בתמותה•

 .$ 80 -מגדיל את הרווח לפרה ב•

 .הגיון כלכלי=  100הצלת פרה אחת מתוך •

 

 



 מינון  והמלצות  חיסון

 . למנה. ל"מ 2המינון המומלץ  •

 .שרירי-החיסון ניתן תוך•

בשנה הראשונה שני חיסונים מומלץ בתחילת  •

 .שבועות 3-2תקופת היובש בהפרש של 

 (.1מנה )חיסון אחד  השניההחל מהשנה •

 .ניתן לחסן לאורך כל השנה מבלי לפגוע ביצרנות•





 בקר  לבשר

 .משפר את הנעכלות   

 .מגביר את יעילות צריכת מזון   

 .תוספת משקל יומית גבוהה   

 .התחלואה ארועימפחית את    

 .הטבחהגידול באחוזי    

סביבתיים הגורמים לדלקת ריאות   פטוגניםהגנה מפני    
 .ושילשולים

 .ניתן לחסן בכל שלבי הגידול   

 .מהיום הראשוןמתאים לחיסון וולדות החל    



פרה שאינה עסוקה במגננה מתמדת כנגד מחוללי  

 המשאבים ליצרנותמחלות מנתבת את 

 

 

 

 

תודה  על  

 התפוקה
תודה על  

 ההגנה


