
Strana - 1 - 

 

 

 

Léčba nekrotické dermatitidy vemene skotu 

přípravkem  Repiderma 

Carly Vulders 

Harm Vogels 

Koos Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intracare BV 

Voltaweg 4  

5466 AZ Veghel  

Nizozemsko 

 

T: +31 (0) 413 354105  

F: +31 (0) 413 362324  

info@intracare.nl 

 



Strana - 2 - 

 

 

 

Obsah 

1 ÚVOD 3 
2 ETIOLOGIE 3 
2.1 PREVALENCE 3 
3 REPIDERMA 4 
4 MECHANISMUS ÚČINKU  4 
4.1 ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINKY MĚDI 4 
4.2 ÚČINKY MĚDI NA HOJENÍ RAN  4 
4.3 ÚČINKY ZINKU NA HOJENÍ RAN 5 
4.4 CHELÁTOVÉ FORMY MĚDI A ZINKU 5 
5 MATERIÁL A METODIKA 5 
6 VÝSLEDKY  6 
7 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  9 
8 ZÁVĚR  9 
9 SHRNUTÍ LÉČEBNÉHO SCHÉMATU  9 
10 POUŽITÁ LITERATURA  10 
 

 

 

 
  



Strana - 3 - 

 

 

 

1 Úvod 

Nekrotická dermatitida (udder cleft dermatitis, UCD) je nekróza kůže vemene s odporným zápachem, 

s lézí o průměru přibližně 2–10 cm lokalizovanou na kraniálním okraji rýhy mezi dvěma předními 

čtvrtěmi, přestože se může vyskytovat i centrálně mezi všemi čtyřmi čtvrtěmi. Častěji se vyskytuje 

u jalovic, ale může se objevit ve všech fázích laktace i během zaprahlosti. Kultivačně lze z těchto lézí 

izolovat patogenní anaerobní bakterie.  

2 Etiologie 

Charakteristickými znaky nekrotické dermatitidy jsou vlhký vzhled, nekróza kůže a odporný zápach. 

Tato dermatitida je v praxi dobře známa, ačkoliv v odborné veterinární literatuře je popsána relativně 

málo. Navíc etiologie a léčba této dermatitidy nejsou známy vůbec nebo jen nedostatečně. Nekrotickou 

dermatitidu představují odporně zapáchající, mokvající zánětlivá ložiska vzniklá důsledkem tlakové 

nekrózy kůže. Typická lokalizace zahrnuje laterální plochu vemene a střední ventrální linii 

bezprostředně naléhající na mediánní septum předních čtvrtí. Tlaková nekróza je ještě více zesilována 

třením a pohybem vemene. Abradovaná kůže vylučuje sérum, což vyústí ve vlhkou dermatitidu. 

Nakonec je kůže napadena oportunními anaerobními bakteriemi, jako jsou Fusobacterium necrophorum 

a A. pyogenes, které nekrózu kůže rozšíří.  

2.1 Prevalence 

V roce 2011 zkoumala firma GD z nizozemského Deventeru prevalenci úhynů ve 20 nizozemských 

mléčných farmách. Celkem bylo vyšetřeno 1 143 krav. V 85 procentech vyšetřovaných farem se vyskytl 

problém s nekrotickou dermatitidou. Úroveň prevalence se na farmách pohybovala mezi 0,0 % a 14 %. 

Zajímavé bylo zjištění, že žádný z použitých způsobů léčby (CTC sprej založený na chlortetracyklinu, 

Naxcel založený na ceftiofuru sodném ani Tylan založený na tylosinu) nebyl úspěšný. 

Studie provedená Warnickem v roce 2002 zkoumala nekrotickou dermatitidu v Americe. Celkem bylo 

vyšetřeno 1 597 holštýnských krav. Z těchto 1 597 vyšetřených krav jich bylo postiženo 280 (18 %). 

Studie ukazuje, že touto dermatitidou mohou trpět krávy v jakékoliv fázi laktace i zaprahlé krávy, ačkoliv 

častěji se tyto léze vyskytují u starších krav.  
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3 Repiderma 

Přípravek Repiderma obsahuje dvě aktivní látky ve formě spreje. Obě tyto složky jsou nezbytné, protože 

mají rozdílný klinický účinek, a tím zajišťují dvojí efekt pro účinnou léčbu kůže. Zinek je obsažen 

především pro svůj vliv na hojení ran a měď především pro své antimikrobiální vlastnosti, přestože také 

ovlivňuje hojení ran, ale jiným mechanismem účinku. Tímto způsobem je léčba přípravkem Repiderma 

založena na inhibici příčiny onemocnění (bakteriální infekce), stejně jako na stimulaci hojení velké 

otevřené rány. 

4 Mechanismus účinku 
 
4.1 Antimikrobiální ú činky mědi  

Baktericidní účinky mědi jsou známy po mnoho let. Měď se používá jako dezinfekční činidlo pro 

veterinární účely a v potravinářském průmyslu. Například síran měďnatý se mnoho let používá jako 

dezinficiens v koupelích paznehtů skotu (Epperson a Midla, 2007). 

Měď v nízkých koncentracích je nezbytná pro živé organismy včetně bakterií. Avšak ve vyšších 

koncentracích může být baktericidní nebo bakteriostatická. Tyto účinky mohou být dány rozdílnými 

mechanismy, které zahrnují substituci esenciálních iontů a blokádu funkčních skupin proteinů, inaktivaci 

enzymů, tvorbu volných hydroperoxidových radikálů membránově vázanou mědí a alteraci integrity 

buněčné membrány (Faúndez, 2004). 

4.2 Účinky mědi na hojení ran  

Vedle dříve zmíněných baktericidních a bakteriostatických účinků má měď také vliv na hojení ran (Sen, 

2002). Důležitou fází v hojení rány je fáze angiogeneze (tvorba nových krevních cév). Nejdůležitějším 

faktorem, který stimuluje tento proces, je vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) (Stefanini, 2008). 

Exprese VEGF je závislá na mědi: pokud byly ionty Cu2+ aplikovány topicky, hojení rány se urychlilo.  

Další efekt topicky podané Cu2+ spočíval v urychlení sekundárního hojení a kontrakce kožních ran u lidí 

(Sen, 2002). Autoři dospěli k závěru, že léčiva založená na mědi jsou vhodným řešením hojení ran.  

 
  



Strana - 5 - 

 

 

 

4.3 Účinky zinku na hojení ran  

Zinek je esenciální prvek jak u zvířat, tak u lidí. Slouží jako kofaktor 

v mnoha transkripčních faktorech a enzymatických systémech včetně 

zinek-dependentních matrix metaloproteináz, které podporují auto 

debridement a migraci keratinocytů během hojení rány (Lansdown, 2007). 

Zinek vyvolává rezistenci k epiteliální apoptóze prostřednictvím ochrany 

buňky proti reaktivním formám kyslíku a bakteriálním toxinům 

pravděpodobně vlivem antioxidační aktivity na cystein bohatých 

metalothioneinů.  

Deficit zinku dědičné nebo dietní příčiny může vést k patologickým změnám a opožděnému hojení ran. 

Topická aplikace zinku se jeví účinnější než perorální podání, protože má vliv na redukci superinfekce a 

nekrotického materiálu. Toho je dosaženo prostřednictvím posílení místních obranných mechanismů, 

kolagenolytické aktivity a nepřetržitého uvolňování zinečnatých iontů, které podporují epitelizaci rány 

(Lansdown, 2007). 

4.4 Chelátové formy mědi a zinku 

Často se měď a zinek používají v anorganické formě (např. síran měďnatý, chlorid zinečnatý atd.). 

V přípravku Repiderma jsou měď i zinek v organických chelátových komplexech. To umožňuje hlubší 

penetraci do buněk/vrstev kůže. Tak je zajištěna vyšší účinnost výrobku, protože v hlubších vrstvách 

kůže se také často vyskytuje infekce. Tato zvýšená účinnost byla názorně předvedena v různých 

praktických terénních testech.  

5 Materiál a metodika  

Farma č. 1: Toon van de Ven, Hooghoutseweg 23, 5074 NA Biezenmortel, Nizozemsko  

Počet zvířat léčených přípravkem Repiderma: 4 

Schéma léčby: první den dvakrát denně, poté jednou denně po dobu dvou týdnů  

Plemeno krav: holštýnsko-fríský skot  

Farma č. 2: Ed Vandenberg, Ed Vandenberg Dairy Ltd, Coalhurst, AB T0L 0V0, Kanada  

Volné ustájení: krávy vždy uvnitř, automatický systém shrnování hnoje z hnojné chodby, 100 laktujících 

a zasušených krav  

Počet zvířat léčených přípravkem Repiderma: 1 
  

Proteinové 
kanály 

 

Proteiny 

 

Karbohydrátové 
řetězce 

Lipid 



Strana - 6 - 

 

 

 

Schéma léčby:  

V den 0, 1 a 2 byla kráva léčena v kleci na úpravu paznehtů. Kůže byla odtažena, aby mohlo 

být dosaženo optimálního pokrytí rány. Byly pořízeny fotografie.  

Den 3, 4 a 5: Kráva byla léčena v paralelní dojírně, kůže nebyla během sprejování odtažena.  

Den 8, 9, 10, 11, 12, 14: Rána byla sprejována v dojírně a kůže byla odtažena, aby bylo dosaženo 

lepšího pokrytí rány.  

Den 15: Rána byla prohlédnuta ve fixační kleci.  

 

 
6 Výsledky 
 
6.1 Výsledky v Nizozemsku  

Ze čtyř krav jsou tři vyléčené a jedna je vyléčená na 80 %. Také tento farmář zjistil, že ostatní způsoby 

léčby nejsou účinné. Používal CTC sprej a zinkový sprej bez výsledků nebo jen s minimálním účinkem. 

V případě přerušení léčby se nemoc objevila znovu.  

  

Obr.  1. Farmář T. van de Ven v Biezenmortelu se svým synem 



Strana - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 . Kráva s nekrotickou dermatitidou, která není 

přímo viditelná   

Obr. 3 . Po odtažení jednotlivých čtvrtí vemene se 

objeví zřetelná kožní léze  

 

 

Obr. 4 . Repiderma je snadno aplikovatelná tak, že 

jednou rukou obnažíte mezivemenní brázdu a 

nasprejujete přípravek na ránu 

Obr. 5 . Barvivo, které je přidáno do přípravku 

Repiderma, jasně ukazuje léčenou oblast 
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6.2 Výsledky v Kanadě  

Přestože rána byla velice vážná, intenzivní léčba přípravkem Repiderma ji dokázala zahojit. Sedmý 

den byla rána před použitím spreje vyčištěna osuškou. To způsobilo, že části nově vytvořeného 

strupu se odlouply a rána začala znovu krvácet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 . Den 0 (6. května 2013)  Obr. 7 . Den 7 (13. května 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 . Den 15 (21. května 2013) 
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7 Nežádoucí účinky  
 
Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky při léčbě krav.  

Repiderma je bez ochranné lhůty.  

8 Závěr  

Repiderma se může používat pro léčbu nekrotické dermatitidy vemene skotu. Mějte na paměti, že léze 

může být závažná a že léčba potrvá jeden až dva týdny.  

Předpokládáme, že léčba nekrotické dermatitidy se může provádět v dojírně. Protože Repiderma nemá 

žádnou ochrannou lhůtu, nebude mít žádný vliv na kvalitu mléka.  

9 Shrnutí léčebného schématu  

První den aplikujte ráno a večer.  

V závislosti na rozsahu léze nutno léčit ránu denně po dobu dvou týdnů.  

Při každé aplikaci spreje Repiderma zkontrolujte, zda je rána řádně pokrytá.
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