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απαλλαγείτε από την γαγγραινώδη μαστίτιδα...

... με το 

Στην περίπτωση της Γαγγραινώδους Μαστίτιδας, οι αλλοιώσεις αφορούν 
στο μαστικό παρέγχυμα, έτσι σημαντικό ρόλο έχει η γενική ανοσία.

Τα εμβόλια με ετερόλογα στελέχη αποτυγχάνουν, επειδή τα περισσότερα 
από αυτά, είτε ανθρώπινης είτε βόειας προέλευσης, σχηματίζουν κάψα 
(πολυσακχαρίτες που σχηματίζουν γλυκοκάλυκα) σε μεγάλο βαθμό, και 
αυτό τα προστατεύει από την φαγοκυττάρωση.

Τα ετερόλογα στελέχη είναι λιγότερο ικανά να διεγείρουν γενική ανοσία 
μέσω της οψωνινοποίησης.

Στην περίπτωση των αδρανοποιημένων εμβολίων ο τίτλος 
αντισωμάτων είναι σημαντικός για την ανοσία που προκαλείται.

Οι αιμολυσίνες που παράγει ο Staph. aureus ευθύνονται για την οξύτητα 
των αλλοιώσεων, και τα εμβόλια που δεν τις περιέχουν είναι λιγότερο ικανά 
στην πρόληψη κατά της δράσης τους.

Αδρανοποιητικοί παράγοντες μπορεί να διασπάσουν την βακτηριακή 
δομή.

Τα αδρανοποιημένα εμβόλια χρειάζεται να προκαλούν παρατεταμένη 
έκθεση στα αντιγόνα για επαρκή διέγερση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να προστατεύει ικανοποιητικά 
από την έναρξη της λοίμωξης.

Ορισμένες φορές ο κτηνοτρόφος χρησιμοποιεί το εμβόλιο για να 
προστατέψει τα ζώα της εκτροφής μόνο αφότου σημειωθεί κρούσμα 
σε αυτήν.

Περιέχει ολόκληρα βακτηριακά κύτταρα και έτσι διεγείρει ισχυρή 
ανοσία με την παραγωγή Ιg1 και Ig2.

Μόνο το 44% των στελεχών που απομονώνονται ως υπεύθυνα για την 
γαγγραινώδη μορφή της μαστίτιδας σχηματίζουν κάψα. Ωστόσο, το 
εμβόλιο περιέχει βακτηριακά κύτταρα από στελέχη που δεν παράγουν 
και από στελέχη που παράγουν κάψα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
οψωνινοποίηση και η παραγωγή αντισωμάτων κατά αυτών των αντιγόνων.

Έχει ως βάση 4 διαφορετικά ομόλογα στελέχη του Staph. aureus var. ovis 
που απομονώνονται στην περιοχή της Μεσογείου και έχουν επιλεγεί 
ανάμεσα σε άλλα  41 διαφορετικά στελέχη που απαντώνται. Έτσι, το 
OVAX M.G.S. είναι ειδικό για τα πρόβατα.

Το Ovax M.G.S. περιέχει από 1,6 έως και 10 φορές μεγαλύτερη ποσότητα 
αντιγόνου από άλλα εμβόλια: 16 X 109 C.F.U. από Staph. aureus var. ovis.

To Ovax M.G.S. περιέχει τις α και β αιμολυσίνες σε διαφορετικές 
ποσότητες με βάση την τοξικότητά τους: α ανατοξίνη: 120 H.U. και β 
ανατοξίνη: 2000 H.U.

Το Ovax M.G.S. αδρανοποιείται από φορμαλίνη, και έτσι καθίσταται 
πολύ ασφαλές και επιτρέπει την μέγιστη αδρανοποίηση των ανατοξινών, 
διατηρώντας ακέραιη την ανοσοδιέγερση που επάγουν αυτές οι πρωτεΐνες.

Το Ovax M.G.S. περιέχει Υδροξείδιο του Αργιλίου ως ανοσοενισχυτικό, 
ώστε να επτιτυγχάνει διαρκέστερη και εντονότερη ανοσοαπόκριση. 
Το υδροξείδιο του αργιλίου είναι ανοσοενισχυτικό εκλογής, όταν το 
εμβόλιο περιέχει ανατοξίνες (πρωτεϊνικής προέλευσης) επειδή δεν 
τροποποιεί την δομή τους.

Το Ovax M.G.S. αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην χρήση αυτή.
Το Ovax M.G.S. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προφύλαξη των υγιών 
ζώων, μόλις εκδηλωθεί το πρώτο κρούσμα γαγγραινώδους μαστίτιδας 
στην εκτροφή.

Το OVAX M.G.S. είναι ειδικό για τα πρόβατα:

Έχει ως βάση τον Staphylococcus aureus 
var. ovis, συνεπώς είναι πιο αποτελεσματικό 
από άλλα εμβόλια που έχουν ως βάση το 
ίδιο βακτήριο, αλλά το βόειο στέλεχος. Τα 
ετερόλογα στελέχη στην πράξη είναι λιγότερο 
ικανά να επάγουν γενικευμένη ανοσία μέσω της 
οψωνινοποίησης.

Το OVAX M.G.S. περιέχει 4 διαφορετικά 
ομόλογα στελέχη του Staphylococcus aureus 
var. ovis που απομονώθηκαν από εκτροφές της 
περιοχής γύρω από την Μεσόγειο θάλασσα, 
συνεπώς προστατεύουν καλύτερα και 
στοχευμένα κατά των λοιμογόνων στελεχών 
που ανευρίσκονται στην περιοχή σας.

Το OVAX M.G.S.® περιέχει στελέχη του Staphylococcus aureus var. ovis, κάποιοι κάποια τα 
οποία σχηματίζουν κάψα, ενώ άλλα δεν σχηματίζουν. Αυτό επιτρέπει την έκθεση ολόκληρων 
των βακτηριακών “σωμάτων” στο ανοσοποιητικό σύστημα και την πρόκληση ανοσίας 
που είναι ικανή να προστατεύει σε περιπτώσεις οξέων λοιμώξεων και να διεγείρει την 
φαγοκυτταρική ικανότητα των πολυμορφοπύρηνων κυττάρων.

Το OVAX M.G.S.® περιέχει πολύ υψηλό τίτλο Staphylococcus aureus: 16 x 1010 OVAX M.G.S.   

To OVAX M.G.S.® περιέχει α και β αιμολυσίνες ικανές να μειώσουν την σοβαρότητα των 
αλλοιώσεων και να προφυλάξουν από την βλάβη που προκαλούν αυτές οι ανατοξίνες. 
Η περιεκτικότητα σε ανατοξίνες είναι διαφορετική (μεγαλύτερη αυτή της β αιμολυσίνης).

Το OVAX M.G.S.® αδρανοποιείται με φορμαλίνη, συνεπώς είναι πολύ ασφαλές και επιτρέπει 
την βέλτιστη αδρανοποίηση των ανατοξινών διατηρώντας ακέραιη την ανοσοδιέγερση που 
επάγουν οι πρωτεΐνες αυτές.

Το OVAX M.G.S.® περιέχει Υδροξείδιο του Αργιλίου ως ανοσοενισχυτικό, συνεπώς παρατείνει 
την έκθεση των αντιγόνων στο ανοσοποιητικό σύστημα και η επαγόμενη προστασία είναι 
ισχυρότερη και διαρκέστερη (4 - 6 μήνες μετά από τον 1ο εμβολιασμό, 12 μήνες μετά από τον 
επαναληπτικό).

Το OVAX M.G.S.® έχει βέλτιστη δοσολογία τα 2 ml.

Το OVAX M.G.S.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιοριστεί η ασθένεια όταν έχει ήδη 
διαγνωστεί περιστατικό γαγγραινώδους μαστίτιδας στην εκτροφή, πραγματοποιώντας 
εμβολιασμό σε όλα τα υγιή ζώα την ίδια περίοδο και με επανάληψη ύστερα από 10-15 ημέρες.

Απαλλαγείτε από 
την γαγγραινώδη 
                    μαστίτιδα...
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟVAX M.G.S. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικά συστατικά: Κάθε δόση του εμβολίου (1 Δόση = 2 ml) περιέχει: Αδρανοποιημένη καλλιέργεια 
του S. aureus 16x10 C.F.U. - α-toxoid (α-σταφυλοκοκκική ανατοξίνη) 120 Η.U. - b-toxoid (β-σταφυλοκοκκική ανατοξίνη) 2000 Η.U. ΄Εκδοχα: Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιμο εναιώρημα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη 
ζώων Το εμβόλιο OVAX M.G.S. προορίζεται αποκλειστικά για τα πρόβατα. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων Για τον εμβολιασμό των προβάτων κατά της γαγγραινώδους μαστίτιδας που οφείλεται στο S. aureus. 4.3 Αντενδείξεις Ο εμβολιασμός 
αντενδείκνυται σε ζώα τα οποία δεν βρίσκονται σε καλή υγιεινή κατάσταση. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Δεν αφορά. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα Σε περίπτωση που κατά τη χρήση του 
εμβολίου εμφανιστεί στα ζώα αλλεργική αντίδραση, συνιστάται άμεση χορήγηση αντιισταμινικών. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Δεν απαιτούνται. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και 
σοβαρότητα). Κατά τη χορήγηση του εμβολίου σε ζώα που βρίσκονται σε περίοδο γαλακτοπαραγωγής ενδέχεται να παρατηρηθεί ελαφρά και παροδική πτώση της Γαλακτοπαραγωγής για 24 περίπου ώρες. 4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Η χρήση του 
εμβολίου κατά την κύηση είναι ασφαλής δεδομένου ότι η χορήγησή του  γίνεται κατά τη διάρκειά της (βλ. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ). Σε ότι αφορά τη χορήγηση κατά τη γαλουχία ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο 4.6. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης Δεν υπάρχουν. 4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 1 δόση = 2 ml. Ενίεται υποδόρια στην τραχηλική χώρα. Ανακινήσατε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση. 1ος Εμβολιασμός: Εμβολιάζονται όλα τα ζώα, 30-45 ημέρες πριν τον τοκετό. 2ος  Εμβολιασμός: 
2 εβδομάδες μετά τον πρώτο. Σε ποίμνια με υψηλό ποσοστό προσβλημένων ζώων απαιτείται και τρίτος εμβολιασμός, 3 μήνες μετά τον δεύτερο. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητος ο εμβολιασμός ενός ποιμνίου στο οποίο έχουν ήδη εκδηλωθεί κρούσματα της νόσου, 
τότε εμβολιάζονται ταυτόχρονα όλα τα υγειή ζώα και η αναμνηστική δόση χορηγείται 10-15 ημέρες αργότερα. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα Δεν αφορά. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής Δεν απαιτείται (0) ημέρες. 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: νοσολογικά σκευάσματα για Ovidae, πρόβατα, εμβόλια αδρανοποιημένων βακτηρίων και αντιορού. Κωδικός ATCvet: QI04AC. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Το εμβόλιο OVAX M.G.S. περιέχει α- και β- σταφυλοκοκκικές 
αιμολυσίνες αδρανοποιημένες και προσροφημένες σε υδροξείδιο του αργιλλίου, καθώς και καλλιέργεια S. aureus αδρανοποιημένη με φορμόλη. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία _____. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Τhiomersal 0,2 mg - Aluminium hydroxide 30 
mg - Saline buffer solution q.s. 2 ml. 6.2 Ασυμβατότητες Δεν υπάρχουν. 6.3 Διάρκεια ζωής Η διάρκεια ζωής του εμβολίου ανέρχεται σε δύο (2) έτη και αφορά στο αχρησιμοποίητο προϊόν, κατάλληλα συντηρημένο. Μετά το πρώτο άνοιγμα του φιαλιδίου συνιστάται να χρησιμοποιηθεί αμέσως 
όλο το περιεχόμενό του. Οτιδήποτε υπόλοιπο παραμένει στον περιέκτη πρέπει να πετιέται. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσεται στο ψυγείο σε θερμοκρασία +2° έως +8°C. Να μην καταψύχεται. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
Γυάλινα φιαλίδια των 100 ml (50 δόσεων) και γυάλινα φιαλίδια των 250 ml (125 δόσεων) κατηγορίας type I glass. Ελαστικό πώμα, butyl-rubber PH4002/45. Μεταλλικός δακτύλιος σφραγίσματος του πώματος με κεντρική τρύπα. 6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος 
κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν Να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από το περιεχόμενο, τους περιέκτες και τα υλικά συσκευασίας του προιόντος. Περιέκτης κλπ. με υπολείματα περιεχομένου 
καταστρέφονται στην πυρά. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 12473/K-2766/97. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: _____. 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ _____. 11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ Δεν ισχύει. 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.



ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ OVAX M.G.S.:

κορύφωση της γαλακτοπαραγωγής και παρατηρήθηκε μια παροδική 
και αμελητέα μείωση της γαλακτοπαραγωγής για τρεις ημέρες μετά τον 
εμβολιασμό, η οποία επανήλθε στο προηγούμενο από τον εμβολιασμό 
επίπεδο.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Πραγματοποιήθηκε πειραματική μόλυνση με μία δόση 3,5 x 105 UFC με 
την χρήση του στελέχους Wood 46, μέσα στον θηλαίο πόρο (ήμισυ δεξιού 
μαστού): δεν σημειώθηκαν κλινικά συμπτώματα στην εμβολιασμένη 
ομάδα, ενώ όλα τα ζώα της ομάδας control προσβλήθηκαν. 
Σε δεύτερο εμβολιασμό τα ίδια ζώα μολύνθηκαν εκ νέου (ήμισυ 
αριστερού μαστού) με μολυσματική δόση 10 φορές υψηλότερη. Όλα  τα 
ζώα της ομάδας control προσβλήθηκαν από Γαγγραινώδη Μαστίτιδα και 
το 50% απεβίωσε, ενώ από τα εμβολιασμένα ζώα μόνο το 30% εκδήλωσε 
συμπτώματα και μόνο ένα απεβίωσε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
100 νεαρές προβατίνες εμβολιάστηκαν στο τελευταίο τρίτο της 
εγκυμοσύνης: δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες ή 
δευτερογενείς επιπλοκές έπειτα από τον εμβολιασμό μέσω της 
υποδόριας οδού στον τράχηλο.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ
Στην περίπτωση υποδόριας έγχυσης στην περιοχή του θώρακα, λίγα μόνο 
ζώα (4-5%) εμφάνισαν οίδημα την ημέρα μετά από την χορήγηση στο 
σημείο έγχυσης. Τα ίδια ζώα επανεμβολιάστηκαν 15 ημέρες αργότερα 
στον τράχηλο και δεν παρατηρήθηκε τοπική αντίδραση σε κανένα από 
αυτά. Συνεπώς, ο τράχηλος είναι σημείο εκλογής για τον εμβολιασμό.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
20 προβατίνες εμβολιάστηκαν υποδόρια στον τράχηλο κατά την 

Η παραγωγή αντισωμάτων κατά των α και β αιμολυσινών του Staph. 
aureus, που συνιστά αποφασιστικό παράγοντα αντιμετώπισης της 
γαγγραινώδους μαστίτιδας, είναι αυξημένη, εκδηλώνεται ταχέως 

Ο πρώτος εμβολιασμός θα πρέπει να πραγματοποιείται 4-6 εβδομάδες 
πριν από τον τοκετό, και η επανάληψη (booster) θα πρέπει να γίνεται 2-3 
εβδομάδες μετά από τον 1ο.
Εναλλακτικά, σε εκτροφές που παρατηρούνται πολλά περιστατικά 
γαγγραινώδους μαστίτιδας μετά τον απογαλακτισμό των αμνών, ο 
εμβολιασμός θα πρέπει να καθυστερήσει και να γίνει μέχρι και 2 εβδομάδες 
πριν τον τοκετό, και η επανάληψη να γίνει 2-3 εβδομάδες αργότερα.
Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει παρατεταμένη ανοσοπροστασία σε όλη την 
γαλακτοπαραγωγή, ακόμα και εάν αυτή υπερβεί κατά πολύ τις 120 ημέρες. 
Τα επόμενα έτη, ένας εφάπαξ εμβολιασμός, 2-3 εβδομάδες πριν από τον 
τοκετό, παρέχει ικανοποιητική προστασία σε ολόκληρη την γαλακτική 
περίοδο.
Εννοείται πως, τα παραπάνω ισχύουν, μόνο εφόσον τηρείται σωστά το 
εμβολιακό πρόγραμμμα και τηρούνται ορθώς οι κανόνες υγιεινής του 
μαστικού αδένα και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 

και,  εφόσον ακουλουθείται το συνιστώμενο εμβολιακό πρόγραμμα, 
επιτρέπει την εγκατάσταση ισχυρής ανοσίας, που προστατεύει τα ζώα 
σε όλη την γαλακτική περίοδο.

Στην πράξη, είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ο κτηνοτρόφος να καλεί τον 
Κτηνίατρο αφού προκύψει περιστατικό Γαγγραινώδους Σταφυλοκοκκικής 
Μαστίτιδας και ο εμβολιασμός γίνεται στην γαλακτική περίοδο. Στα 
περιστατικά αυτά, οι προσβεβλημένες προβατίνες δεν έχουν κανένα όφελος 
από τον πρώτο εμβολιασμό, αλλά είναι σημαντικός στην αποφυγή της 
μετάδοσης της ασθένειας σε άλλα ζώα και στην μείωση του βακτηριακού 
“φορτίου” της εκτροφής.
Η χορήγηση του εμβολίου σε προβατίνες που είναι σε γαλακτική 
περίοδο δεν προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, εκτός από την μείωση της 
γαλακτοπαραγωγής κατά τις πρώτες 3 ημέρες μετά από την χορήγηση.
Το διάγραμμα δείχνει την καμπύλη παραγωγής  αντισωμάτων κατά 
της α και β αιμολυσίνης, που συνιστά πολύ καλό δείκτη παρεχόμενης 
προστασίας, στις σημαντικότερες φάσεις του αναπαραγωγικού κύκλου των 
γαλακτοπαραγωγών προβατίνων.
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Ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας είναι ο Staphylococcus aureus 
που απαντάται περίπου στα 60-70% όλων των περιστατικών 
μαστίτιδας, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό  ευθύνονται άλλοι 
μικροοργανισμοί (κυρίως Αρνητικοί στην πηκτάση Staphylococcus 
spp., Corynebacterium spp., Arcanobacterium pyogenes, E. coli, κλπ)
Έχει αποδειχθεί ότι ο Staph. aureus είναι ο αιτιολογικός παράγοντας 
πρόκλησης της γαγγραινώδους μαστίτιδας στις προβατίνες.

Ο Staph. aureus ασκεί την παθογόνο του δράση μέσω της 
παραγωγής αιμολυτικών και νεκρωτικών τοξινών. Ειδικότερα, 
πρόκειται για την α αιμολυσίνη (αγγειοσυσπαστικός παράγοντας 
που προκαλεί ισχαιμία προκαλώντας νέκρωση στους ιστούς) και 
την β αιμολυσίνη (αιμόλυση και καταστροφή των ερυθροκυττάρων).

Ο Staph. aureus είναι ικανός να δημιουργήσει βιομεμβράνη 
και να προστατεύεται από την επίθεση των κυττάρων του 
ανοσοποιητικού συστήματος και να σχηματίζει αποικίες που 
εισέρχονται στους ιστούς.

Είναι σημαντική η τοπική ανοσία και στον μαστό των προβατίνων, 
αλλά αφού είναι σημαντικό μέλος της συστηματικής αιματικής 
κυκλοφορίας, είναι υψίστης σημασίας να υπάρχουν αντισώματα 
και σε αυτήν για καλύτερη προστασία (συμπλήρωμα, Ιg1 και Ig2) 
από την ασθένεια.

Αδρανοποιημένο εμβόλιο προβάτων για την πρόληψη της Σταφυλοκοκκικής  Γαγγραινώδους Μαστίτιδας, περιέχει α και β ανατοξίνες και ολόκληρα βακτηριακά κύτταρα

Η μαστίτιδα αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα που 
απαντώνται στις εκτροφές προβάτων. Η σπουδαιότητα της 
μαστίτιδας είναι ιδιαίτερα εμφανής στις γαλακτοπαραγωγές 
προβατίνες, αλλά τελευταία, το πρόβλημα αφορά και στα 
κρεοπαραγωγά και εριοπαραγωγά πρόβατα.

Η σημασία της μαστίτιδας είναι κυρίως οικονομικής, 
υγιειονομικής (καταναλωτές γαλακτοκομικών προϊόντων) και 
νομικής φύσης στην Ευρώπη (οι Οδηγίες Ε.Ε. 46/92 και 71/94 
ορίζουν την επιτρεπόμενη βακτηριολογική σύνθεση του 
γάλακτος). 
Παρατηρείται αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων 
λοιμώξεων, οι οποίες στην πράξη επηρεάζουν ένα ποσοστό 2 
έως 20% των γαλακτοπαραγωγών προβάτων.

Οι υπεροξείες και οξείες μορφές μπορεί επιφέρουν θάνατο 
των ζώων, ενώ οι υποκλινικές μορφές (που εμφανίζονται  στο 
35-50% των ζώων) προκαλούν οικονομικές απώλειες, εξαιτίας 
των παρακάτω:
- Υψηλότερο ποσοστό ζώων που απομακρύνονται
- Μειωμένος δείκτης μετατρεψιμότητας της τροφής
- Μειωμένη γαλακτοπαραγωγή
- Αυξημένο κόστος θεραπευτικής αγωγής

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Διεξήχθη δοκιμή σε μία εκτροφή περίπου  300 προβατίνων σε 
γαλακτοπαραγωγή, αφότου είχαν ήδη διαγνωστεί περιστατικά 
γαγγραινώδους μαστίτιδας. 
Από τις υπόλοιπες 270 προβατίνες, οι 50 εμβολιάστηκαν δύο φορές, και 
καθώς, ο ιδιοκτήτης της εκτροφής ήταν απρόθυμος να αφήσει τα ζώα 
του απροστάτευτα, εμβολιάστηκαν εφάπαξ 220 προβατίνες. Η εκτροφή 
ήταν υπό παρακολούθηση με τις συνήθεις διαδικασίες. 
Δεν καταγράφηκαν περιστατικά μαστίτιδας στην ομάδα των προβατίνων 

Αρκετοί συγγραφείς στην βιβλιογραφία, συμφωνούν για την σχέση 
μεταξύ των τίτλων αντισωμάτων του ορού κατά των α και β αιμολυσινών 
και την παρεχόμενη προστασία κατά της γαγγραινώδους μαστίτιδας: για 
να αξιολογηθεί ο τίτλος των παραγόμενων αντισωμάτων μετά από τον 
εμβολιασμό με το OVAX M.G.S., διεξήχθησαν πολλές ορολογικές δοκιμές, 
ώστε να τεκμηριωθούν τα ευρήματα των παραπάνω δοκιμών. Οι τίτλοι 
των α και β αιμολυσινών αναπτύσσονται πολύ γρήγορα μετά από τον 
εμβολιασμό, παραμένουν υψηλοί και (σύμφωνα με την βιβλιογραφία) 
παρέχουν προστασία για 100 ημέρες αργότερα.
Ο εμβολιασμός των ζώων σε οποιοδήποτε στάδιο της κυοφορίας δεν 
ασκεί καμία επίπτωση σε αυτήν. Ο εμβολιασμός των προβατίνων κατά 
την γαλακτοπαραγωγή, αν και δεν αποτελεί την ιδανικότερη περίοδο για 

που εμβολιάστηκαν διπλά, και από τις 220 με τον εφάπαξ εμβολιασμό, 6 
προβατίνες προσβλήθηκαν από την Γαγγραινώδη μαστίτιδα.
Έτσι λοιπόν, η ασθένεια προσέβαλε το 10% της εκτροφής χωρίς 
εμβολιασμό, το 2,72% των ζώων με τον εφάπαξ εμβολιασμό και 
το 0% εκείνων που εμβολιάστηκαν διπλά: αυτό αποδεικνύει ότι το 
εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί σε υγιή ζώα μια εκτροφής, στην οποία ήδη 
έχουν καταγραφεί περιστατικά Γαγγραινώδους Μαστίτιδας.

εμβολιασμό, από άποψη της επαγόμενης ανοσίας, μπορεί να συμβάλει 
στον περιορισμό της μετάδοσης της ασθένειας στην εκτροφή.
Ωστόσο, ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να γνωρίζει την πιθανότητα 
παροδικής μείωσης της γαλακτοπαραγωγής και ότι η ασθένεια και 
οι αντιδράσεις λόγω του εμβολιασμού μπορεί να εκδηλωθούν σε 
προβατίνες που είχαν ήδη εμβολιαστεί.
Ο εμβολιασμός είναι επαρκής για την παροχή θεμελιώδους προστασίας 
κατά της Γαγγραινώδους Σταφυλοκοκκικής Μαστίτιδας, όπως 
επιβεβαιώνεται, σε συνθήκες πειράματος, αλλα και στην πράξη: η 
συχνότητα των περιστατικών ήταν διαρκώς  πολύ χαμηλότερη στα 
εμβολιασμένα ζώα, παρά στα ζώα των ομάδων σύγκρισης (μάρτυρες - 
control). 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΟΚΕΤΟΣ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΧΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
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1ος εμβολιασμός
OVAX M.G.S.

2ος εμβολιασμός

Ημέρες εναλλακτικού εμβολιασμού με 
το OVAX M.G.S.

Ο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ TO EMΒΟΛΙΟ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΤΟ OVAX M.G.S. ΜΕΙΩΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ THΣ ΟΜΑΔΑΣ CONTROL (ΜΑΡΤΥΡΕΣ):

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
Γαγγραινώδους Σταφυλοκοκκικής Μαστίτιδας (M.G.S)


