
واکسن انتروتوکسمی؛ محصول شرکت CEVA فرانسه

حفاظت کامل علیه بیماری های 
کلستریدیایی



ناگهانی بدون  با عالئم مختلفی مانند مرگ  انتروتوکسمی 
انتریت  از مرگ،  پاتولوژیکی پس  هیچ گونه عالمت آشکار 
هموراژیک و اتولیز سریع در ارگان هایی مثل کبد و کلیه ها 

تظاهر پیدا می کند.

± ریسک فاکتورهای مهم:
       پرخوری، دریافت نامنظم غذا و به صورت انتخابی.

± عامل اصلی:
      کلستریدیوم پرفریجنس

پرفریجنس  تکثیر کلستریدیوم  انتروتوکسمی حاصل  	˂
در روده کوچک و متعاقباً تولید توکسین می باشد.

وجود  دنیا  نقاط  تمام  در  پرفریجنس  کلستریدیوم  	˂
فلور طبیعی  از  قسمتی  به عنوان  و درحقیقت  داشته 

روده حیوانات است.
 ،B ،A( چهار نوع کلستریدیوم پرفریجنس وجود دارد 	˂

.)D و C
و   )β( بتا   ،)α( آلفا  از:  عبارتند  توکسین ها  مهم ترین  	˂

.)ε( اپسیلون

ریسک  کاهش  هدف  با  باید  انتروتوکسمی  از  پیشگیری 
فاکتورها و حصول اطمینان از ایمن سازی حیوانات توسط 
آنتی بادی  پاسخ  افزایش  به  منجر  نهایتًا  که  باشد  واکسن 

برعلیه سه توکسین اصلی خواهد شد.

A تیپ

B تیپ

C تیپ
D تیپ

Yellow lamb disease

α, β, ε

α, β

α, ε

αبره ها و گوساله های جوان

بره ها و گوساله های جوان

گوسفندان بالغ و گوساله ها

در همه سنین در زمان 
تغییر جیره

تورم روده هموراژیک بره ها 
)اسهال خونی بره ها(

تورم روده نکروتیک
 )استراک(

قلوه نرمی
)Pulpy Kidney( 

گروه در معرض توکسین هابیماريارگانیسم
خطر

انتروتوکسمي

را  درس�ت  ه�دف 
کنی�د انتخ�اب 

طبقه بندی بیماری های ایجاد شده 
توسط کلستریدیوم پرفریجنس

± ادم بدخیم )براکسي(:
علت اصلی: کلستریدیوم سپتیکوم. 	˂

توسط  زخم ها  عفونت  به  و  بوده  حاد  بیماری  یک  	˂
باکتری مربوط می باشد. در ترکیب با سایر پاتوژن ها 

در متریت پس از زایش دخیل است.

± شاربن عالمتي:
علت اصلی: کلستریدیوم شوه اي. 	˂

ممکن است حیوانات در هر سنی آلوده شوند؛ اگرچه  	˂
دوسالگی  تا  چهارماهگی  از  بیماری  وقوع  احتمال 
بیشتر است. کلستریدیوم شوه اي از میوزیت هم جدا 

شده است.

± بیماری سیاه یا هپاتیت نکروتیک عفونی 
)قانقاریاي عفوني کبد(:

.B علت اصلی: کلستریدیوم نوائی تیپ 	˂
شده اند  درگیر  ارگانیسم  این  با  که  حیواناتی  بیشتر  	˂
با  اغلب  بالینی تلف می شوند.  بدون هیچ گونه عالئم 

انگل های کبدی همراه است.

± کزاز:
علت اصلی: کلستریدیوم تتانی. 	˂

کلستریدیوم تتانی نوروتوکسینی آزاد می کند که در  	˂
حیوانات کشنده است.

سایر بیماریهاي مربوط به

کلستریدیاها

مهم ترین بیماری کلستریدیایی در گاو و گوسفند



صحی�ح  واکسیناس�یون 
بهین�ه حفاظ�ت  جه�ت 

چک لیست واکسیناسیون

شناسایي ریسک فاکتورهاي مهم

v عوامل تغذیه ای
دریافت نامنظم غذا: کم خوراکی در دام منجر به گرسنگی شده و متعاقباً با پرخوری   ±

همراه خواهد بود.
     این حالت می تواند به علت فضای کوچک غذاخوری و هوای نامناسب )زمانی که هوای 
ایجاد  کرد(  خواهند  پرخوری  و سپس  نخورده  چیزی  حیوانات  می کند  فروکش  بد 

گردد.
TMR جائی که  از  که حیوانات  می افتد  اتفاق  زمانی  انتخابی:  به صورت  غذا خوردن   ±
طول قطعات فیبر بلندتر است قطعات ریزتر، خوش طعم تر و با قابلیت تخمیر باالتر را 

انتخاب کنند.
گاو و گوسفند در مراتع آبیاری شده، سبز و آبدار یا مرتع در فصل بهار: سرعت عبور   ±
مواد غذایی از دستگاه گوارش سریع تر شده و پس از عبور از شکمبه به روده کوچک 
می رسند جایی که کلستریدیوم پرفریجنس تیپ های A و D به طور عادی قرار دارند. 
این حالت باعث رشد بیش ازحد و ناگهانی پاتوژن های فوق شده و در نهایت توکسین 

آلفا تولید می شود.

v آب وهوا
اسپورها می توانند در خاک به مدت طوالنی دوام آورند. پس از بارش سنگین، الیه های   ±
فوقانی خاک دچار اختالل می شود و اسپورها ممکن است به سطح خاک منتقل شده 

و توسط حیوانات مصرف شوند.

v جراحت
دندان درآوردن: دندان  موقت حیوانات از پنج ماهگی تا چهارسالگی می افتد. در محل   ±
جوانه زدن دندان دائمی زخمی ایجاد می شود که اسپورهای کلستریدیا وارد شده و 

تکثیر پیدا می کنند.
اخته کردن و دم بری: روند مدیریتی فوق ممکن است منجر به ایجاد زخم هایی شود   ±

که باعث فراهم شدن جایگاه مناسب برای گونه هایی خاص از کلستریدیوم شود.

پروتکل واکسن کوگالواکس

حیوانات بالغی که قباًل واکسینه نشده اند واکسن یادآور برای میش/گاو آبستن
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کارایی بهتر با کوگالواکس

برنامه واکسیناسیون را به موقع 
شروع کنید

ترکیب واکسن

v هدف اصلی باید زمان واکسیناسیون باشد 
باالترین سطح حفاظت در خالل دوره  تا 

پرخطر ایجاد شود.
واکسیناسیون گوسفندان و گاوها 2-1 ماه   ±

یا 6-4 هفته قبل از زایش صورت گیرد.
اولین تزریق واکسن به بره ها در 6 هفتگی و   ±

به گوساله ها در 4-3 ماهگی انجام  شود.

v یک برنامه واکسیناسیون کامل به 4 هفته 
زمان نیاز دارد تا تضمین نماید که دو تزریق 

واکسن انجام شده است.

اصلی  توکسین  سه  برای  باال  توکسوئید  حاوی   ±
کلستریدیوم  توسط  که  است  اپسیلون(  بتا،  )آلفا، 
پرفریجنس تیپ های C ،B ،A و D تولید می شود.

کلستریدیایی  بیماری های  سایر  علیه  واکسن   ±
سپتیکوم،  کلستریدیوم  شوه اي،  )کلستریدیوم 
بانام کلستریدیوم  کلستریدیوم نوائی تیپ B )قباًل 
ایجاد  حفاظت  نیز  می شد((  خوانده  ادماتینس 

می کند.
ایجاد  بهینه  ایمنی  با  باال  ایمنی  پاسخ  اجووانت   ±

می کند.

تزریق واکسن یادآور به حیوانات آبستن قبل از 
بره زایي/زایمان

تجهیزات واکسن

پروسه واکسن

نگهداري واکسن

هدف، تضمین تولید آغوز باکیفیت است.  ±
تولد )در خالل 6 ساعت( و در  از دریافت آغوز به محض   ±

مقدار کافی اطمینان حاصل نمایید.

از تزریق دز صحیح واکسن توسط واکسیناتور اطمینان   ±
حاصل کنید.

سوزن را درزمانی که نیاز است، تعویض کنید.  ±

واکسن را به دام های سالم و به خوبی تغذیه شده تزریق کنید.  ±
کنید.  خودداری  واکسیناسیون  حین  در  دام  به  استرس  بروز  از   ±
استرس باعث افزایش کورتیزول شده و تکامل ایمنیت جدید را مهار 

خواهد کرد.
اطمینان حاصل کنید که تمام دام ها واکسن را دریافت کرده اند.  ±

واکسن باید در دمای 8-2 درجه سانتی گراد در یخچال نگهداری   ±
گردد و در زمان واکسیناسیون تعداد زیادی از دام ها باید واکسن 
در این دما ثابت نگه داشته شود. در زمان جابجایی از جعبه های 

حاوی یخ استفاده شود.
قبل از مصرف تکان دهید.  ±

بره ها و گوساله ها
از میش/گاو واکسینه شده

بره ها و گوساله ها
از میش/گاو واکسینه نشده
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identify  
the main toxin

COGLAVAX®

Alpha

Epsilon

Alpha & Epsilon

Clostridia found but not toxin

No clostridia & no toxin found

   Sudden death in sheep is a common 
situation in the field. In a field study it 
was found that toxins alpha and epsilon 
are the most common findings during 
post mortem evaluation. Traditionally 
vaccines focused on providing high 
level of protection against toxins beta 
and epsilon, however the data from 
the field highlights the need to provide 
protection against the alpha toxin.

Main toxins isolated from a field 
survey of acute dead cases in sheep

Clostridium novyi

Clostridium perfringens

Clostridia chauvoei

Mixed

Non-conclusive

Clostridia septicum

   Bovine myositis can be caused by different clostridium 
bacteria. Cattle clostridial vaccines must be able to 
provide protection against this broad range of bacteria.

Main causes of bovine myositis 
from a field survey

   In a field study it was found that the main toxin isolated 
from cattle dying due to enterotoxæmia was toxin 
alpha. These results highlight the need to ensure that 
a cattle clostridial vaccine induces high antibody 
levels against the widely found toxin alpha.

Main causes of enterotoxæmia 
in cattle from a field survey

Clostridium perfringens - Type A

Non-conclusive

Clostridium perfringens - Type D

Clostridium perfringens unassigned

± در یک ارزیابی میدانی نشان داده شده است که توکسین آلفا 
مهم ترین توکسین اصلی جدا شده از گاوهایی است که به دلیل 
انتروتوکسمی تلف شده اند. این نتایج به یک نکته تاکید می کند که 
واکسن کلستریدیا در گاوها باعث القا سطوح باالی آنتی بادی علیه 

توکسین آلفا می شود.

ارزیابی میدانی عوامل اصلی انتروتوکسمی 
در گاوها 

ارزیابی میدانی عوامل اصلی میوزیت 
در گاوها

ایجاد  باکتری ها  مختلف  انواع  توسط  می تواند  گاوها  در  میوزیت   ±
شود. واکسن های کلستریدیایی در گاوها باید قادر به حفاظت علیه 

این طیف از باکتری ها نیز باشند.

شایع  امر  یک  فارم  در  گوسفند  ناگهانی  مرگ   ±
شده  داده  نشان  میدانی  ارزیابی  یک  در  است. 
است که توکسین های آلفا و اپسیلون متداول ترین 
ارزیابی  در  گوسفندان  از  شده  جدا  توکسین های 
واکسن ها  سنتی،  به طور  هستند.  مرگ  از  پس 
جهت محافظت در برابر توکسین های بتا و اپسیلون 
طراحی شده اند، اما نتایج این مطالعه نشان می دهد 
الزامی  آلفا  توکسین  برابر  در  حفاظت  به  نیاز  که 

است.

ارزیابی میدانی توکسین های اصلی 
جداشده از موارد حاد تلف شده در گوسفند

را  توکس�ین اصلی 
کنی�د شناس�ایی 
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واکسن انتروتوکسمی؛ محصول شرکت CEVA فرانسه

حفاظت وسیع علیه بیماری های کلستریدیایی  ±

کامل ترین حفاظت علیه بیماری انتروتوکسمی  ±

باالترین غلظت توکسین آلفا  ±

12 ماه ایمنی فعال  ±

12 هفته ایمنی غیرفعال  ±

توصیه شده برای گاو و گوسفند  ±

نمايندگي انحصاري در ايران
شركت سواپارس
www.savapars.com


