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1. Вступ 

Видалення ріг або попередження утворенню ріг – це процес видалення або зупинки 
росту ріг ВРХ та МРХ. Великій рогатій худобі, вівцям і козам часто видаляють роги з 
економічних причин та причин безпеки. Роги становлять небезпеку для людей, інших 
тварин та для самих власників цих ріг (роги інколи потрапляють у огородження або 
перешкоджають правильному годуванню). Обезрожування проводять частіше у 
ранньому віці тварини, тоді коли й проводять інші процедури, такі як, наприклад, 
кастрація. Однак, коли видалення зачатків ріг, виконується у ранньому віці (до 2 - 3 міс.), 
коли сам ріг ще не розвився (Rosenberger,1970) це називається «попередження 
утворенню рогів».  
Деякі підстави для видалення ріг: 

⁻ Роги можуть травмувати персонал або інших тварин. 

⁻ У деяких порід і окремих тварин роги можуть рости у напрямку голови, що зрештою 
призводить до травми. 

⁻ Роги можуть ламатися, що  призведе до втрати крові або інфікування рани. 

Захисники тварин вважають, що  видалення ріг є необов’язковою і жорстокою 
процедурою. У майбутньому, можливо, видалення ріг будуть дозволяти виконувати в 
Нідерландах тільки при певних обставинах (наприклад, за призначенням ветеринара) і в 
кінцевому підсумку навіть заборонене, коли будуть в наявності безрогі тварини. Але поки 
дозволяють виконувати цю процедуру, важливо завершувати цю процедуру з належною 
обробкою, щоб запобігти подальшій інфекції.   

2. Методи обезрожування 

«Обезрожування» включає в себе знищення клітин, що утворюють роги, (corium). Рогові 
горбики видаляються без розтину лобової пазухи. Хімічні методи або випалювання 
залізом   руйнують клітини, що утворюють роги, тоді як, фізичний метод - вирізання їх. 
Існує кілька методів «обезрожування» але кожен метод має свої переваги і недоліки. 
Випалювання залізом частіше всього виконується і є надійним, але вважають, що і 
вельми болючим. Доступні засоби: електричне випалювання і випалювання бутаном. 
Надлишкове тепло, яке використовують для випалювання залізом, може пошкодити 
основу кістки. «обезрожування» за допомогою припікання може завдати менше стресу 
ніж фізичне видалення ріг тому що больові відчуття руйнуються теплом і сприйняття 
болю зменшується.  
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Їдкі матеріали (гідроксид натрію, гідроксид кальцію) які використовують для видалення 
рогової основи, можуть пошкодити шкіру і/або очі, якщо відбудеться витікання цих 
речовин з рани. Ці хімічні речовини будуть негативно діяти стільки, скільки будуть 
контактувати зі тканиною. Введення хлориду кальцію під бугорки ріг призведе до некрозу 
рогових зачатків. Його застосування без попередньої місцевої анестезії не рекомендують 
використовувати через рівень дискомфорту викликаного цією процедурою.  
Кріохірургічні  методи менш надійні ніж випалювання залізом, потребують додаткового 
часу для процедури виконання та причиняють біль і стрес. 
Зачатки риг можуть бути видалені фізично, використовуючи ножі, ножиці або  інструмент 
для видалення ріг. Щоб видалити коріум та перешкодити відростанню ріг, потрібно 
видаляти волосся навколо ріг. 

!  
Мал. 1. – «Обезрожування» 

3. Методи видалення сформованих рогів 

«Видалення ріг» - це процес видалення вже після того, як роги оформилися та з’явилися 
з - під бугорків.   
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Фізичні методи видалення ріг включають в себе використання ембріотомічного дроту, 
гільйотинних ножиць або ножі для видалення ріг, піки, ложки, чашки, трубки, або гумові 
стрічки високої напруги. Коли тварина має великі роги, інколи їм видаляють лише гострі 
кінцівки ріг але основу залишають.  
Наявність рогового дивертикулу лобової пазухи призводить до хірургічного видалення ріг 
у дорослої тварини і це видалення більш агресивне. 
Видалення ріг часто виконується без антисептичної обробки шкіри навколо рогу до 
початку процедури. Вважають, що антисептичні дії не є необхідними для багатьох 
операційних процедур, які виконуються з ВРХ  (Heinze, 1970). Однак, неасептичне 
навколишнє середовище, в якому виконується видалення ріг, збільшує ризик вторгнення 
в рану патогенних бактерій, які викликають інфекцію і затримують лікування. 

!  

Мал. 2.- Видалення рогів 
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4. Етіологія 

Процес обезрожування призводить до пошкодження шкіри. Пошкодження шкіри дає 
можливість патогенній мікрофлорі потрапляти у рану та інфікувати її. Такі мікроорганізми 
як  Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa і Escherichia coli завжди є у  
навколишньому середовищі тварини. 

!  

!  

!  

Мал. 5.- корови з видаленими рогами 

Як показано на Зображенні. 5, пошкодження від видалення ріг – це відкриті рани які 
дуже чутливі до інфекцій. 
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5. Інтра Репідерма 

Інтра Репідерма складається з двох активних інгредієнтів у формі спрею. Обидва 
компоненти необхідні, тому що мають різний клінічний ефект і таким чином 
забезпечують двосторонній механізм ефективного лікування шкіри. Цинк - позитивно 
впливає на загоєння рани. Мідь володіє антибактеріальними властивостями а також 
прискорює процес загоєння рани шляхом стимуляції утворення нових кровоносних 
судин. Лікування Інтра Репідерма основане на інгібуванні  причини хвороби 
(бактеріальна інфекція), а також на стимуляції заживлення рани.  

6. Принцип дії 

6.1.Антибактеріальні властивості міді 

Про бактерицидні влативості міді відомо вже багато років. Її 
використовували як дезінфектант для ветеринарних цілей а також у 
харчовій промисловості. Сульфат міді, наприклад, використовували 
багато років як дезінфектант для профілактики захворювань копит ВРХ 
(Epperson and Midla, 2007). 

Мідь у низьких концентраціях потрібна для живих організмів, у тому числі 
і бактерій. Однак, у високих концентраціях мідь може бути 
бактерицидною або бактеріостатичною. Ці ефекти можуть бути 
спричинені різними механізмами, у тому числі заміна важливих іонів і 
блокування функціональних груп протеїнів, інактивація ензимів, 
виробництво гідропероксиду вільних радикалів мембранно-зв’язаної міді 
і змінами цілісності мембрани.  (Faúndez, 2004). 

         Мал. 6.- Інтра Репідерма 

6.2.Лікувальні властивості міді 

Крім бактерицидних та бактеріостатичних ефектів, мідь має властивість загоювати рани 
(Sen, 2002). Важлива фаза при загоєнні рани – це ангіогенез (утворення нових 
кровоносних судин). Це дозволить більш свіжому потоку крові потрапляти до рани, і 
таким чином постачати важливі фактори стимулювання загоєння рани. Найбільш 
поширеним фактором стимулювання цього процесу є фактор росту ендотелію судин 
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(VEGF) (Stefanini, 2008). Експресія VEGF є мідь чутливою: коли Cu2+ застосовували 
місцево, загоєння рани прискорювалось.  

Іншим ефектом місцевого застосування Cu2+ було прискорення лікування  ран шкіри у 
людей (Sen, 2002). Вчені прийшли до висновку, що терапія на основі міді є можливим 
підходом до загоєння ран. 

6.3. 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 міграцію кератиноцитів під час загоєння ран 
(Lansdown, 2007). Цинк надає стійкість епітеліальному апоптозу (знищення хворих та 
зруйнованих клітин) 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 ефективніше ніж оральна терапія 
через підсилення локальних захисних систем і колагенолітичну активність. Тривалий 
випуск іонів цинку призводить до стимуляції епітелізації рани (Lansdown, 2007).  

6.4. Хелатні форми міді та цинку 

Часто мідь і цинк використовують у неорганічній формі (сульфат міді, хлорид цинку). До 
складу Інтра Репідерма входять мідь та цинк у формі органічних хелатних комплексів. 
Тому вони глибоко проникають у клітини шкіри, що значно збільшує ефективність 
лікування, тому що збудник інфекції найчастіше знаходиться у більш глибоких шарах 
шкіри. Цей факт був перевірений та підтверджений багаточисленними випробуваннями 
на практиці. 
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!  
Мал. 7.- Моделювання глибини проникнення хелатних цинку і міді у порівнянні з 
іонізованим цинком і міддю 

7. Матеріали і методи 

В групі з 20 телят були видалені роги. Рани у 10 телят обробили антибіотиком, CTC-
спрей, рани інших 10 телят обробили спреєм Інтра Репідерма. Вивчали наступні 
параметри: час загоєння рани, а також появу нових ран на місці ріг під час лікування. 
Ступінь загоєння визначали шляхом вимірювання розміру рани кожен день після 
видалення ріг. 

 

! !
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8. Результати 

Рани після видалення ріг, які обробляли спреєм Інтра Репідерма, загоюються скоріше за 
рани, які обробляють спреєм з антибіотиком. У чотирьох тварин, яких лікували спреєм 
CTC, рани загоїлись не повністю, а тому з’явився великий шрам і нерівні краї шкіри, що 
робить зовнішній вигляд неприглядним. Всі пошкодження, які обробляли спреєм Інтра 
Репідерма загоїлись дуже добре, і шрам на шкірі був маленький.  

9. Побічні ефекти 

Побічних ефектів не було відмічено на оброблених тваринах. Немає симптомів 
роздратування шкіри. Інтра Репідерма не має періоду каренції. 

10. Конкуруючі продукти 

У таблиці 1 порівнюються різні продукти для обробки ран після видалення ріг.  

Мал 8. Доктор ветеринарної медицини (ДВМ) Peter Hut (Нідерланди) 

Відгук

Під час мого стажування я досліджував різні спреї, такі як цинк спрей, алюмінієм 
спрей і хлор тетрациклін спрей (CTC), які представлені на ринку і які можна 
використовувати для лікування ран після видалення ріг. Завдяки Інтра Репідерма я 
отримав найкращі результати. Вам необхідно використати його лише один раз, і 
через кілька днів шкіра загоїться, і не буде жодної ознаки роздратування шкіри. 
Лікувальні властивості спрею Інтра Репідерма набагато краще ніж інших продуктів. 
Також у всіх корів, яких я обробляв спреєм Інтер Репідерма не було інфекційних ран. 
Ще один великий плюс у тому, що спрей має інтенсивний зелений колір, а тому ви 
можете чітко бачити яку частину шкіри ви обробили. Інтра Репідерма – це 
препарат номер один, який замінює антибіотики. 
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Таблиця 1. – Спреї 

11. Дослідження 2 

 

Зображення 9. Фермер ВРХ Герт Ламмерс  

У другому дослідженні, 6-ти телятам віком 2-9 тижнів було проведено обезрожування.  
Ветеринар зробив тварин нерухомими, потім зробив місцеву анестезію. Тканину шкіри і 
рогового горбика видалив, використовуючи пристрій з гарячого заліза (Зображння 10). 
Це призвело до появи двох відкритих ран на черепі тварини. У кожного теляти одну з ран 
обробили спреєм Інтра Репідерма, а другу іншим спреєм з антибіотиком.  

Назва Активний 
інгредієнт

Замітки

Ацедерм Алантоїн Алантоїн сприяє росту епітеліальних клітин і 
зменшує утворення рубцевої тканини . 
Застосовувати два рази на день. Спочатку 
помити рану, потім нанести спрей на рану.

Алюспрей порошок алюмінію Алюміній – це астрінгент. Застосовувати один 
або два рази на день.

Інтра Репідерма хелат міді і цинку Активні інгредієнти присутні в спреї як 
мікронізовані частинки (3-4 µm), тому вони 
легко абсорбуються. 

CTC-спрей 

Анімадезон-спрей 

хлортетрациклін Цей продукт можна застосовувати тільки, коли 
є впевненість , що бактерії чутливі до 
хлортетрацикліну. Тому що через надмірне 
використання є багато бактеріологічних 
інфекцій, де хлор тетрациклін не можна більше 
в и к о р и с т о в у в а т и . Ре з и с т е н т н і с т ь 
хлортетрациліну перешкоджає лікування 
іншими тетрациклінами через формування 
кросс резистентності.
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Зображення 10. Попередження росту ріг у телят. (A) Пристрій із гарячого заліза. (B) 
Обезрожування тварини. (C) Відкрита рана після видалення ріг. (D) Рана оброблена 
Інтра Репідерма.  

Через день було помітно, що більшість ран оброблених Інтра Репідерма, мали більш 
сухий вигляд, ніж рани оброблені антибіотиком. Через 2 і 9 днів, всі рани повільно 
загоїлись. Ми помітили, що рани оброблені Інтра Репідерма були менші, ніж рани 
оброблені антибіотиком. (Кольоровий) спрей все ще було видно в області рани. Не було 
ознак інфекції. На 14 день рубцеве утворення почалося в області рани з обох сторін, і 
рана повністю закрилась на 21 день. Через місяць після видалення ріг (30 день), всі 
рани на обох сторонах повністю добре закрилися, але місце рани чітко видно на тканині 
де немає волосся.  
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12. Висновок 

Інтра Репідерма забезпечує дуже ефективне лікування ран після обезрожування і має 
велику перевагу, бо  не містить антибіотики. 
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