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Бурсити

Чи бачили ви такі проблеми у себе в господарстві



Чи бачили ви такі проблеми у себе в господарстві



Клінічні ознаки



Визначення

Клостридіози — це група захворювань, спричинених 

грампозитивними, анаеробними, спороутворюючими

бактеріями роду Clostridium. Як правило, ці організми є 

частиною нормальної мікрофлори в шлунково-

кишковому тракті тварин, широко поширені в природі —

можуть існувати в грунті, водоймах, підстилці та кормах.



Фактори, які впливають на захворювання

•Порушення правил заготівлі та 
зберігання кормів;

•Порушення технології годівлі; 

•Сортування корму тваринами;

•Наявність в кормах токсинів та 
антибіотиків;

•Транспортування тварин;

•Відсутність води;

•Голодування;

•Слизька підлога, галереї та 

накопичувачі у доїльних залах; 

•Не зручні бокси і стійла.

Годівля та 
утримання



Фактори, які впливають на захворювання

• При сильних зливах грунтовий шар 

руйнується і спори вражають верхній

шар грунту і нижню частину стебл

рослин;

• Тепловий стресс.

Погодні
умови



Фактори які впливають на захворювання

• Прорізання зубів;

• Кастрація і купірування; хвоста, 

обезрожування;

• Постінєкційні ускладнення;

• Удари, травми;

• Родові травми;

• Інвазії.

Наявність
відкритих

ран та 
інвазій



Збудники основних клостридіозів

Вид 
збудника

Захворювання Сприятливі
тварини

CI. Perfringens
Type A

А:Анаеробна ентеротоксемія телят и ягнят, 
неонатальний энетрит, газова гангрена, 
псевдобрадзот

Ссавці і птиця

CI. perfringens
Type B, C, D

B:Анаеробна дизентерія ягнят

С:Геморрагічна ентеротоксемія (некротичний
ентерит), раптова загибель

D:Класична токсична ентеротоксемія, хвороба 
розм'якшеної нирки

Ссавці і птиця



Збудники основних клостридіозів

Вид 
збудника

Захворювання Сприятливі
тварини

Cl. botulinum Ботулізм Ссавці і птиця

CI. tetani Правець Ссавці

CI. chauvoei Емкар Жуйні

CI. novyi B Некротичний гепатит, злоякісний набряк (в 
асоціації)

Жуйні

CI. Septicum Брадзот, газова гангрена, фальшивий емкар Ссавці

Cl. sordelli Міонекроз Вівці, коні, ВРХ

Cl.haemolitica Бацилярна гемоглубінурія ВРХ, вівці



Патогенез клостридіозів

4) М´язові тканини

5) Анаеробні умови

1) Потрапляння спор

2) ШКТ

3) С током крові

6) Проростання спор

7) Розмноження

8)Токсини і газоутворення

9)Некроз тканин і інтоксикація організму

1) Через травми



Втрати від клостридіозів

Прямі втрати, загибель тварин;

Втрати повязані з лікуванням; 

Втрати на відновлення стада;

Недоотримання продукції від; 

перехворівших в раньому віці телят.



Рішення!!!



Коглавакс

Чому?



Коглавакс
Компоненти Концентрація Захворювання

Cl. perfringens type A,В,      

C and D:
А:Анаеробна ентеротоксемія телят і 

ягнят,міонекроз і газ гангрена

B:Анаеробна дизентерія ягнят, 

геморагічна діарея

С:Геморагічна некротична

ентеротоксемія (некротичний

ентерит), раптова загибель

D:Класична токсична 

ентеротоксемія, синдром 

розм´якшеної нирки

Alpha toxoid 2 IU/ml

Beta toxoid 10 IU/ml

Epsilon toxoid 5 IU/ml

Cl. septicum toxoid 2.5 IU/ml
Злоякісний набряк, брадзот, 

посляродовий метрит

Cl. novyi type B toxoid 3.5 IU/ml
Некротичний гепатит, злоякісний

набряк (в ассоціації)

Cl. tetani toxoid 2.5 IU/ml Правець

Cl. chauvoei
Захист 90% морських

свинок
Емкар

Aluminium hydroxide 0.6 – 0.8%



Склад вакцин і їх відмінність 

Coglavax®differentiation
Coglavax®differentiation



• Широкий захист від клостридіальних хвороб ВРХ і ДРХ (найбільш 

повний захист від ентеротокемії). 

• Найвища концентрація альфа-токсину. Clostridium perfingens типу А.

• 12 місяців тривалості активного імунітету / 12 тижнів тривалості 

пасивного колострального імунітету. 

ВІВЧАРСТВО І 
КОЗІВНИЦТВО

МЯСНЕ 
СКОТАРСТВО

МОЛОЧНЕ 
СКОТАРСТВО



I доза, 4 мл II доза, 4 мл

4 тижні

Ревакцинація, 4 мл

12 міс

Народження з 8 тижня

I доза, 2 мл II доза, 2 мл

4 тижні

Ревакцинація, 4 мл

12 міс

Вакцинація дійного стада (ковровий спосіб)

Молодняк від Вакцинованих тварин

Запуск отелення

II доза, 4 млI доза, 4 мл

Вакцинація корів в сухостійний період

4 тижні 4 тижні

Доза вакцини для молодняка (до 100 кг) – 2 мл; для дорослих тварин (більше 100 кг) – 4 мл

Схеми вакцинації КОГЛАВАКС
Коглавакс



Карта України де застосовують 

вакцину Коглавакс



Коглавакс

• Зручний пластиковий флакон 100 мл.

• Температура зберігання 4-8 ºС – 24 міс.

• Зберігання після відкриття - 8 годин

• Не заморожувати

На що звернути увагу



Коглавакс

На що звернути увагу

• Імунітет через 2-3 тижні після 2-го введення

• Корови, вівці, кози

• Доза жуйні тварини до 100кг - 2 мл,

• Дорослі жуйні тварини – 4 мл,

• Підшкірне введення.



Сервіс та технічний супровід



Сервіс та технічний супровід



Дякую за увагу!

Запитання ???


