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על מה נדבר

מערכת החיסון•

?איך פועל חיסון•

סוגי חיסונים קיימים•

פרוטוקול חיסונים•

כלבת•

בוטוליזם•



מערכת מולדת מערכת לומדת



הפעלת מערכת
החיסון הספציפית





....בראשית ברא אלוהים

•E. Jenner
אבעבועות שחורות•

•L. Pasteur
כלבת•

טטנוס•

אנתרקס•

דיפתריה•

שחפת•

....ועוד•

•Salk



סוגי חיסונים

ובנט'אדגחיידק או וירוס מומתים בתוספת -חיסון מומת•
יציב, בטוח, פשוט•

נדרש יותר מחיסון אחד•

ללא מנגנוני אלימות, ממוירחיידק או וירוס -חיסון חי מוחלש•
"טבעית"דומה למחלה ה, חסינות ממושכת•

חשש לזיהום התרכיב, חשש ליצירת אלימות, "עדין"חיסון •

או החיידק בתוך וירוס לא אליםהוירוסחלבונים של -חיסון מהונדס גנטית•
בטיחות•

"עדין", יקר•



החיסון האידאלי

ומתאימהרחבהחיסוניתתגובה•

טווחארוכתחסינות•

לוואיתופעותללא-בטוח•

שדהבתנאייציב•

מחלותמספרמשלב•

יחידמינון•

זול•



יעילות חיסון

בתנאי מעבדה-Efficacyיעילות פרטנית •

בתנאי שדה-Effectivnessיעילות •

חסינות עדר•

השפעה על אוכלוסייה•

חיסון כנגד קדחת שלושת הימים  : דוגמה



דרך מתן חיסון

חיסון על ידי רופא•

איכות הריסון= איכות החיסון •

שרשרת קירור•

חיסון חי מתן מידי•

שבועות4חיסון מומת בוסטר לאחר •

תוך שרירית/ עורית-זריקה תת•

ציוד הזרקה נקי ותקין•

בנעהתיעוד החיסון •



?מי נותן איזה חיסון

פרטי-החקלאית
קטרת•

קרציתקדחות•

ירמת•

כלבת•

לפטוספירה•

בוטוליזם•

•BVD-IBR

קדחת שלושת הימים•

חיסוני אימהות•

השירותים הווטרינרים
פה וטלפיים•

אנתרקס•



?מה כדאי לחסן

חיסוני חובה•

תועלת/ שיקולי עלות•

לרוב מניעה היא הדרך היעילה והזולה ביותר•

כל עדר צריך לבצע הערכת סיכונים עם הרופא המטפל ולקבוע תכנית  •
שנתית מותאמת לצרכיו

בוטוליזם-דוגמא•
אימהות1000עדר •
חיסוני גידול+ חיסון שנתי לאימהות •
שח4500=1200*3.73= חיסונים בשנה1200-צריך כ•
!משתלם במידה וחוסך תמותה של פרה אחת בשנה•



חיסון כלבת  

Dead Endבדרך כלל -בקר•

סימנים לא אופייניים•

חיסון בקר•

חיסון בוקרים•

!כל עובד עם בקר חייב בחיסון כלבת בתוקף•
שלוש זריקות-חיסון ראשוני•
בוסטר כל שנתיים•
בדיקת כייל נגדנים•

בוסטר במקרה הצורך-בדיקה של כל מקרה חשוד•
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?מי נפגע

Steinman et al. 2006 Clin Vacc Immun
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?איזה פרוטוקול חיסון מספיק טוב



אימהית ורמת נוגדנים לאחר חיסוןחיסנותקשר בין 



למדעי הבקר26-הכנס השנתי ה
19

2013אוקטובר בוטוליזםתחקיר אירוע 
בעלי חיים נפגעו395•

(41%)נקבות 163-ו( 59%)זכרים 232•

(!!!5%)התאוששו 21•

התפלגות ימים מחשיפה
ם

שי
א

ר
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פ
ס

מ

ימים מחשיפה ראשונה



2013אוקטובר בוטוליזםתחקיר אירוע 

השוואה בין מידת ההיענות לחיסון בין משקים שונים•

מנות שצרכו ביחס% לפי 

למספר בעלי החיים במשק



2013אוקטובר בוטוליזםתחקיר אירוע 

גורמי סיכון נוספים

מעל חצי שנה מעל חיסון קודם•

יחס ישר בין כמות זבל עוף לסיכון•



בבקר לבשרבוטוליזםפרוטוקול חיסון 

בגמילה1חיסון •

לאחר חודש2חיסון •

חודשים12בגיל 3חיסון •

(חודשים18גיל )בבדיקת הריון ראשונה 4חיסון •

בוסטר שנתי עם כל העדר•

על מנת לקבל הגנה מלאה יש לבצע לפחות  •
ארבע חיסונים עד גיל שנתיים



בוטוליזםסיכום 

מבוטוליזםבקר עם רמת נוגדנים נמוכה חלה ומת •

רמת נוגדנים גבוהה הגנה מהמחלה•

פרוטוקול החיסון המומלץ על ידי היצרן אינו מספיק בישראל•

חיסונים עד גיל שנתיים4יש לחסן לפחות •



סיכום

מערכת החיסון•

תכנית חיסונים לעדר•

כלבת•

בוטוליזם•

?שאלות•



תודה

בוטוליזםתחקיר אירוע -שייניןר שני "ד•

לכם על ההקשבה•


