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Кульгавість свиней 

Коли свиноматка кульгава, це призводить до зниження споживання корму (особливо в 
період лактації), зниженню репродуктивних показників і в кінцевому рахунку ранній вихід із 
стада. Інтра Репідерма, що розроблена і виробляється компанією Intracare, допоможе 
фермерам у лікуванні пошкодження ратиць, а цим покращити стан свиней і збільшити 
ефективність виробництва свинини завдяки лікуванню і профілактиці кульгавості. 

Хвороби ніг 

Пошкодження ніг діляться на дві основні категорії – підошва чи п’ята пошкоджена об 
підлогу, або стінка копита травмована свиноматкою або коли нога попадає у щілину 
підлоги. 
Синці або порізи можуть з’явитися на будь-якій частині підошви чи п’яти.   Пошкодження 
пов’язані зі зношеною або грубою поверхнею підлоги та з підлогами, які мають тверді і 
перфоровані поверхні. Грубе покриття підлоги також може спричинити синці на м’яких 
тканинах під стінкою копита. Якщо проміжки між планками підлоги великі, ратиці можуть 
попадати поміж ними, що викликає кульгавість або інфекцію коронарної групи. Поросята, 
яких тримають на металевій підлозі, можуть мати пошкодження п’яти і стінки копита, що 
призведе до втрати продуктивності, або навіть самої тварини. Другі та треті ратиці можуть 
бути пошкоджені, бо свині штовхаються ногами під час смоктання, або пошкодити їх через 
гострі металеві краї.  
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Коронарна інфекція 

Найбільш поширені пошкодження ратиць у стаді свиноматок залежать від кількох 
факторів, у тому числі менеджмент, годівля та генетика. Пошкодження, які викликають 
найбільше занепокоєння, це ті що проникають через рогові стінки в коріум стопи і 
викликають запалення. Ці типи пошкоджень спричиняють біль і проблеми при пересуванні. 
Одна велика проблема ратиць – це інфікування коронарної кістки, яка розташована 
трошки вище ратиці, все більше і більше фермерів відчувають проблеми з  цим типом 
пошкоджень. 

?  

Основними чинниками інфекції коронарної кістки є: 

⁻ Погана підлога 

⁻ Боротьба між свиноматками 

⁻ Поверхня підлоги надто волога 

⁻ Погана вентиляція 

Зображення 1. – Поперечний розріз ратиці свині з розташуванням коронарної кістки
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Інфекція коронарної кістки – це інфекція ратиці, яка опухає і дуже болить навколо 
коронарної кістки (область, де копито зустрічається зі шкірою ноги). Вона зазвичай 
починається з розщелини на підошві стопи (спричинена проколом або зрізом), тріщини на 
коронарній кістці, або розщеплення копита. Інфекція попадає крізь тріщину, або 
поранення, та прогресує всередині копита. 
Ратиця починає опухати і часто інфекція та 
запалення суглобів починає розвиватися. 
Тому що кістка стопи так близько до цієї 
області, може бути остеомієліт (інфекція в 
к і с т ц і ) . Озна ки х вороби в к лючат ь 
кульгавість, опухлість ратиці, або набряк і 
гарячий стан навколо коронарної кістки, що 
може сформувати абсцес на поверхні.  

Інфекція не загоюється сама і потребує 
інтенсивного лікування. Свиноматки, яких не 
лікують, не можуть більше ходити, і як 
результат зменшується споживання корму.  В багатьох випадках ці свиноматки вибувають 
зі стада.    

Лікування цього стану потребує високої дози антибіотиків протягом довгого часу,  тому що  
кров недостатньо постачається до інфікованих тканей. Додатково необхідно забезпечити  
місцеве лікування  і обгортання ніг, щоб абсцес був чистим і не було подальшого 
інфікування.  

Через вагу дорослої домашньої свині профілактика цього стану складна. Коли вони 
наступають на мерзлу, у коліях землю або на гостре каміння, можуть порізати стопи. 
Тріщини також проблема старих свиней через велику вагу, яку вони носять.   

Зображення 2. – Типовий зразок інфекції 
коронарної кістки.
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!   

Зображення 3. – Свині лежать на металевій поверхні. 

Інтра Репідерма 

Інтра Репідерма – це продукт для догляду за шкірою з миттєвим ефектом. Активні 
інгредієнти – хелатні мінерали, які не схожі на традиційні мінерали, можуть легко 
абсорбуватися шкірою. Тому, Репідерма не тільки активно діє 'на' шкіру, а також ‘під та 
всередині’ шкіри.  Цей процес посилюється, тому що хелатні мінерали мікронізовані, за 
допомогою сучасних нанотехнологічних засобів. Мінерали подрібнені на крихітні частинки 
приблизно 3 µm, за допомогою спеціального обладнання. Це в 25,000 разів менше за 
піщинку. Як результат, частинки швидко абсорбуються глибоко в шкіру.   

Адгезія і захист 

Інтра Репідерма містить клейові речовини, забезпечуючи довгий контакт зі шкірою. Крім 
цих клейових речовин, Інтра Репідерма містить численні активні інгредієнти, що 
захищають шкіру від зовнішнього впливу. Після застосування спрея, Інтра Репідерма 
формує захисний шар на шкірі.  
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Спосіб дії 

Загоєння шкіри і ран на шкірі 

Шкіра – це самий великий орган тіла, і вона грає важливу роль у захисті проти патогенів, 
регулюванні температури тіла та профілактики від зневоднення. Шкіра складається з двох 
основних шарів: дерміс і зверху епідерміс (Зображення 4). Дерміс – це самий товстий 
шар, який складається з шару сполучної тканини (в основному тип I колагенові і еластичні 
волокна), що містить колаген виробляючі фібробласти в якості основного типу клітин. 
Дерміс покритий епідермісом: відносно тонкий шар з щільно упакованими клітинами, які 
називаються кератиноцити . В базальному шарі , ці кератиноцити досить 
недиференційовані, а при переміщенні вгору вони повільно розрізняються і утворюють  
захисний роговий шар.    

!  

Коли шкіра поранена, процес загоєння шкіри  активується, щоб відновити свою структуру і 
захисну функцію якомога швидше. Класична модель загоєння рани складається з трьох 
послідовних фаз: (1) запалення, (2) проліферація і (3) повторне моделювання. Протягом 
перших хвилин після поранення,  тромбоцити об’єднуються в місці пошкодження для 
утворення згустку фібрину, що  зменшує активну кровотечу (гемостазу). Під час фази 
запалення, бактерії і клітковий дерміс фагоцитуються і видаляються із рани за допомогою 
білих кров’яних клітин. Фаза проліферації характеризується ангіогенезом, відкладенням 
колагену, формуванням грануляційної тканини, епітелізацією, і скороченням рани. Судинні 
ендотеліальні клітини формують нові кров’яні судини (ангіогенез), фібробласти ростуть і 

Зображення 4. – Схематична 
презентація шарів і компонентів шкіри



Intracare bv  5466 AZ  Veghel          T +31 (0)413 354 105 info@intracare.nl  
Voltaweg 4  The Netherlands          F +31 (0)413 362 324  www.intracare.nl For practical solutions

 

формують нову тимчасову позаклітинну матрицю (ECM) за допомогою виділення колагену 
і фібронектину. Одночасно з цим, повторно відбувається епітелізація епідермісу, в 
результаті чого епітеліальні клітини розмножуються і накривають рану новою тканиною. В 
процесі дозрівання і повторного моделювання, колаген відновлений та перебудований, а  
зруйновані та інфіковані клітини - видалені.  

Антимікробні властивості міді 
Мідь у низькій концентрації потрібна для живих організмів, у тому числі бактеріям. Але ж 
при більшій концентрації мідь може проявляти бактерицидні або бактеріостатичні 
властивості. Бактерицидні властивості міді відомі вже багато років і її використовували як 
дезінфектант для ветеринарних цілей і в харчовій промисловості. Кілька металевих іонів, 
особливо важких металів (мідь і цинк), показують так званий олігодинамічний (токсичний) 
ефект різного ступеню. Токсичний ефект на живі клітини впливає на бактерії, але точний 
механізм дії все ще невідомий. Дані про іони срібла показують, що ці іони денатурують 
ензими цільових клітин або організму шляхом зв’язування реактивної групи, в результаті 
чого осадження та інактивація.  

Для міді, було зроблене припущення, що антибактеріальні властивості обумовлені різними 
механізмами, у тому числі заміщення основних іонів і блокування функціональних груп 
протеїнів, інактивація ензимів, виробництво мембраною вільних радикалів гідро пероксиду 
зв’язують мідь та змінюють цілісність мембрани (Fáundez, 2004). Токсичність міді 
спричинена в основному внутрішніми властивостями міді, тому що вільні іони міді 
проходять окислювально - відновлювальну реакцію в результаті виникає заміна між Cu(I) і 
Cu(II) (Santo, 2010).  

Роль міді при загоєнні  ран шкіри 
Крім бактерицидних і бактеріостатичних властивостей, мідь також має ефект загоєння ран 
(Sen, 2002). Важливий аспект загоєння рани – це формування нових кров’яних судин  
(ангіогінез). Найбільш поширеним, ефективним і довгостроковим сигналом для стимуляції 
ангіогенезу у загоєнні рани є фактор росту ендотелію судин (VEGF) (Stefanini, 2008). Він 
викликає міграцію і проліферацію клітин ендотелію та посилює проникність судин 
відповідно до передбачуваної здатності стимулювати ангіогенез. Експресія VEGF є мідь 
чутливою, що означає, що коли Cu2+ наноситься місцево, процес загоєння рани 
прискорюється. Інший ефект місцевого застосування Cu2+, це прискорене закриття 
шкіряних ран (Sen, 2002). Крім того, мідь потрібна для правильного функціонування  
позаклітинної матриці protein lysyl oxidase (LOX), що відповідає за зшивання та 
стабілізацію  дозрівання колаген еластину, що є важливим аспектом у процесі загоєння 
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рани. Автори роблять висновок, що лікування на основі міді є можливим засобом для 
покращення загоєння рани, а також місцеве застосування міді є простим, і мідь ефективно 
абсорбується шкірою.  

Кератиноцити відображають рецептори транс мембрани, які називаються інтегрини, що 
забезпечують кріплення між клітиною і її оточенням, такі як інші клітини або позаклітинна 
матриця (ECM). Деякі інтегрини, виражені базальним шаром кератиноцитів грають 
важливу роль при загоєнні рани, чиє вираження і розповсюдження в епідермісі змінюється 
у фазі повторної епітелізації. Індуктивний ефект цинку був особливо помітним на 
інтегринах, що впливають на клітинну мобільність у фазі проліферації загоєння рани 
(alpha3, alpha6, alphaV) і  міді на інтегринах виражених диференційованими 
кератиноцитами у фінальній фазі загоєння (alpha2, beta1 and alpha6) (Tenaud, 1999).  

Роль цинку у  загоєнні ран шкіри 
Цинк – це важливий елемент як для тварин, так і людей. У шкірі цинк знаходиться 
всередині клітин і в позаклітинній матриці в епідермальній і термальній тканинах у формі 
комплексів протеїну, де цинк діє як стабілізатор клітинних мембран та задовольняє 
центральну роль у мітозі, міграції, і дозріванні (Lansdown, 2007). Він служить у якості 
софактора для численних транскрипційних факторів і ферментних систем, у тому числі 
цинк залежних матричних металопротеїназах. Ці  металопротеїнази – це ензими, які 
можуть розщеплювати всі компоненти позаклітинної матриці і активуються після 
поранення та приймають участь у ремоделюванні матриці і міграції кератиноцитів під час 
загоєння рани. Дефіцит цинку по причині спадковій або дієтичній  може стимулювати 
патологічні зміни і затримувати загоєння рани.  

Недавні дослідження показали однозначно, що місцеве застосування цинку зменшує рану 
і прискорює епітелізацію хірургічних ран на щурах (Lansdown, 2007). Оксид цинку 
прискорює ферментативне розщеплення фрагментів колагену in vitro через MMPs, який 
проявляє специфічність субстрату для багатьох ECM молекул. Місцеве застосування 
оксиду цинку також  прискорює загоєння шкіри. З іншого боку, інгібування MMPs значно 
затримує загоєння ран. Місцеве застосування цинку є важливим для оральної терапії 
через (1) його дію у зменшенні супер інфекцій і некротичного матеріалу за допомогою 
посилених місцевих захисних систем, (2) його коллагенолітична діяльність і (3) 
уповільнене вивільнення іонів цинку, що стимулюють епітелізацію рани. 
Також експресія гена металотіоненінів регулюється в шкірі після місцевого застосування 
цинку і міді, і на краях рани, особливо в районах високої мітотичної активності. 
Металотіонеіни – це сім’я протеїнів з низькою молекулярною вагою, що складають до 20% 
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внутрішньо клітинного цинку. Ця індукція металотіонеіну на краях рани може відображати 
його роль у розвитку проліферації і повторній епітелізації  клітин. Дія  металотіонеінів в цих 
процесах можуть привести з великої кількості цинк-залежних і мідь-залежних ензимів 
потрібних для проліферації клітин і відновлювальному модулюванні матриці. 

Хелатні форми міді і цинку 

Часто мідь і цинк використовують у неорганічній формі (тобто, сульфат міді, хлорид цинку, 
т.п.). В Інтра Репідермі мідь і цинк в органічній формі хелатних комплексів. Це гарантує 
більш глибоке проникнення в клітини / шар шкіри, що покращує ефективність цього 
продукту, тому що збудники інфекційних хвороб також часто знаходяться у глибоких шарах 
шкіри. 

Y  

Зображення 5.- Стимуляція 
проникнення хелатної міді і 
цинку у порівнянні з іонізованим 
цинком і міддю. 
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Матеріали і метод 

Свиноматку з коронарною інфекцією лікували два рази на день протягом тижня. Інтра 
Репідерма спрей наносили 2 секунди на одну обробку, так щоб шар повністю покривав 
пошкодження. Пошкодження оцінили через 14 днів після першої обробки (примітка: другої 
обробки не було). 

Місцевість:  Varkenshouderij Bouwens 
Hoolbeemdweg 52 
5345 DZ  Oss  the Netherlands 

Y  
Зображення 6. – Знаходження ферми в Нідерландах 
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Результати  

Y  
Зображення 7. – Коронарна інфекція свиноматки A. Чітко ви можете побачити опухлу 
шкіру, що означає, що інфекція розповсюджується. 

Y
Зображення 8. – Застосування Інтра Репідерма на коронарну інфекцію свиноматки A. 
Спрей легко застосовувати і розпилювати під будь-яким кутом. 
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Y  
Зображення 9. – Через 2 тижня ми бачимо значне зменшення опухлості копита. 

Свиноматку обробляли два рази на день протягом тижня, після того, рану не обробляли, а 
пошкодження оцінили через 14 днів після першої обробки. Ми бачимо значне зменшення 
опухлості копита. Також інфекція зменшилась, і рана почала загоюватися.  
При нашому першому візиті (день 0) було очевидно, що свиноматка не може стояти на 
інфікованій нозі через біль. На 14 день свиноматка ставала на ногу.  

Фармаконагляд 

У період проведення вивчення і через 2 тижня після останньої обробки, свиноматку 
перевіряли кожен день на виявлення побічних ефектів. Ніяких побічних ефектів не було 
виявлено.  
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!  
Зображення 10. – Фермер Gerard Bouwens спілкується з  Robbert van Berkel і Carly 
Vulders, які працюють в компанії Intracare. 

Висновок 
Інтра Репідерма можна застосовувати для лікування коронарної інфекції свиней. Це гарна 
альтернатива спреям, виробленим на основі антибіотиків, і тому це великий вклад до 
зменшення використання антибіотиків.   

Автор  

  

Y   

C.A.J.M. (Carly) Vulders BSc, Hvk 
Product Development & Regulatory Affairs  


