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1. Інфекції пупка 

Пупок теляти – це його лінія життя до народження, але після народження цей відкритий 
зв'язок з зовнішнім світом представляє головну загрозу для інфекції. (Зображення 1). 
Інфекції пупка в основному виникають через бактерії такі як streptococcus і E. coli, 
починаючи з гострої місцевої підшкірної інфекції яка може погіршитися до відкритої 
загрозливої інфекції, та легко увійти у кровоносну систему і досягнути печінки і сечового 
міхура через кровоносні судини, які закінчуються у пупці. Дослідження показали, що 
захворюваність телят у перші тижні життя була у 29% випадків через пупкову хворобу. І 
навіть гірше, інфекції пупка у телят до періоду відлучення послідовно призвело до 
смертності 2% телят. 

Зображення 1. Схематичне 
відтворення кровоносних судин від 
аорти, печінки і сечового міхура, всі 
завершуються на пупці, 
забезпечуючи потенційно 
небезпечний відкритий зв'язок із 
зовнішнім світом. 

Профілактика починається і з 
застосування правильних заходів гігієни протягом і безпосередньо після пологів. Це 
також включає застосування відповідного дезінфікуючого засобу для пупків. Часто 
використовують спрей з антибіотиком, але використання антибіотиків має серйозні 
недоліки, такі як розвиток стійких патогенних мікроорганізмів і вдихання антибіотиків 
користувачем. Інтра Репідерма – це спрей в аерозолі, який не містить антибіотиків, але 
він містить інші інгредієнти, які вбивають потенційно загрозливі патогенні мікроорганізми, 
і компонент, який здатний стимулювати природне лікування шкіри. 
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2. Інтра Репідерма 

Інтра Репідерма містить два активних інгредієнта у формі спрея. Обидва компонента є 
обов’язковими, тому що ці компоненти мають різний клінічний ефект, а тому 
забезпечують двосторонній механізм для ефективного лікування шкіри: Цинк – 
позитивно діє на загоєння рани а мідь - відома своїми антимікробними властивостями, в 
той час як віна також впливає на загоєння рани, але іншим механізмом дії (стимуляція 
формування нових кровоносних судин). Таким чином, Інтра Репідерма не тільки інгібує 
причину тих чи інших захворювань (бактеріальна інфекція), але також стимулює 
загоєння пошкоджень шкіри.  

2.1.Антимікробні властивості міді 

Бактерицидні властивості міді були відомі вже багато років. Її використовували у якості 
дезінфектанта для ветеринарних цілей, і у харчовій промисловості. Сульфат міді, на 
приклад, багато років використовували як дезінфектант для ножних ванн для ВРХ 
(Epperson and Midla, 2007). 

Мідь у низькій концентрації потрібена для живих організмів, включаючи 
бактерії. Однак при високих концентраціях, мідь може бути 
бактерицидною або бактеріостатичною. Ці ефекти можуть бути 
спричинені різними механізмами, включаючи заміщення основних іонів і 
блокування функціональних груп протеїнів, інактивацію ензимів, 
виробництво вільних радикалів гідро пероксиду мембран-пов’язаною 
міддю і зміною цілісності мембрани (Faúndez, 2004).   
                 

2.2.Властивості загоєння рани 

Крім раніше зазначених бактерицидних і бактеріостатичних ефектів, мідь 
також має ефект загоєння рани (Sen, 2002). Важливою фазою загоєння рани є ангіогенез 
(формування нових кровоносних судин). Це дає можливість свіжій крові поступати до 
рани і таким чином постачати важливі стимулюючі заживлення рани фактори. Найбільш 
поширеним фактором стимулювання цього процесу є фактор росту ендотелію судин 
(ФРЕС) (Stefanini, 2008). Вираження ФРЕС є мідь чутливим: коли Cu2+ застосовували 
місцево, загоєння рани прискорювалося.  

Стор. - %  - 3



Другим ефектом місцевого застосування Cu2+ було прискорене вторинне загоєння і 
скорочення шкірних ран у людини (Sen, 2002). Автори прийшли до висновку, що 
лікування основане на міді є можливим підходом для загоєння ран.  

2.3. Лікувальні властивості цинку 

Цинк є важливим елементом як для тварин, так і для людей. Він служить як со-фактор у 
численних транскрипційних факторах і ензимних системах, у тому числі цинк-залежні 
матриксні металопротеінази, які збільшують  хірургічну обробку рани і міграцію 
кератиноцитів під час загоєння ран. (Lansdown, 2007). Цинк надає стійкість 
епітеліальному апоптозу через цитопротекцію проти активних форм кисню і 
бактеріальних токсинів, можливо через антиоксидантну активність багатих цистеїном 
металотіонеінів.  

Дефіцит цинку по спадковій або дієтичній причині може привести до патологічних змін і 
запізньому загоєнню ран. Місцеве застосування цинку вище ніж оральна терапія через 
його дію у зменшенні супер-інфекцій і некротичний матеріал через збільшені локальні 
захисні системи і колагенолітичну активність, і тривалий випуск іонів цинку, які 
стимулюють епітелізацію рани (Lansdown, 2007).  

2.4. Хелатні форми міді та цинку 

Часто мідь і цинк використовують у неорганічній формі (e.g. сульфат міді, хлорид цинку, і 
т.п.). В Репідерма мідь і цинк органічні хелатні комплекси. Тому вони глибоко проникають 
у клітини/ шар шкіри, що значно збільшує ефективність продукту, тому що інфекційні 
хвороби часто присутні в більш глибоких шарах шкіри. (Зображення 2). Цей факт був 
перевірений у різних випробуваннях на практиці. 

 
Зображення 2. Стимуляція проникнення 
хелатних цинку і міді у порівнянні з 
іонізованим цинком і міддю. 

Стор. - %  - 4



3. Випробування на молочній фермі Lammers 

Для вивчення потенціалу та безпечність препарату Інтра Репідерма, обробили спреєм 
пупки новонароджених телят безпосередньо після народження через 3 секунди на 
відстані 15 см на фермі Lammers (Зображення. 3).  

Зображення 3. Застосування Інтра Репідерма на пупках новонароджених телят 
безпосередньо після пологів (день 0) і до його повного висихання (день 3 і 6). 

Спрей дуже легко застосовувати і у всіх випадках пупки дуже гарно висохли без ознак 
інфекції (Зображення. 3 і 4). 
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Зображення 4. Зразки добре засушених пупків ріних тварин, яких обробляли спреєм 
Інтра Репідерма відразу ж після народження. 

Через такі гарні результати, фермери дуже гарно настроєні щодо застосування спрею 
Інтра Репідерма, і  точно будуть рекомендувати його своїм колегам. 

 

Фермер молочної ферми Gert Lammers:  

“Я буду рекомендувати спрей Інтра 

Репідерма, тому що його легко 

застосовувати і в результаті ми 

отримуємо добре засушені пупки без 

інфекції!” 

Вік тварини 24 години Вік тварини 36 години Вік тварини 96 години
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4. Висновки і рекомендації 

В результаті застосування спрею Інтра Репідерма, що не містить антибіотиків,  відразу ж 
після народження на пупок новонародженого теляти  Ви отримаєте добре засушені 
пупки без сигналів інфекції. Інтра Репідерма містить компоненти, які діють як 
антимікробний (мідь), а також як заживляючий шкіру стимулятор (цинк). Важливо добре 
збовтати флакон перед застосуванням і розпилювати на відстані 15 см на всю поверхню 
пупка і особливо на кінець пуповини. 
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