Комплексний
біорегуляційний підхід
до терапії запальних
процесів інфекційної
етіології

ІМУНІТЕТ

(лат. immunitas – «вільний»,
«захищений») – сукупність
захисних механізмів, які
допомагають організму
боротися з чужорідними
чинниками: бактеріями,
вірусами, найпростішими,
гельмінтами, їхніми токсинами,
різноманітними хімічними
речовинами, тощо.

Види імунітету
1) Природний:

• Вроджений
(передається від матері)
• Набутий
(після захворювання)

2) Штучний:

• Активний (вакцинація)
• Пасивний (сироватка)

ФАКТОРИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ОСЛАБЛЕННЮ
ІМУНІТЕТУ
•
•
•
•

Прийом імуносупресивних препаратів
Імбридінг
Спадкові фактори
Часті інфекції

•
•
•
•

Хронічні стреси
Аліментарні фактори
Вікові зміни
Дія зовнішніх факторів

Лікарські засоби, що негативно впливають на імунітет

Глюкокортикостероїди (ГКС)

• Гальмують дозрівання і диференціацію
лімфоцитів
• Гальмують продукцію антитіл
В-лімфоцитами
• Пригнічують фагоцитарну активність
макрофагів

Антибіотики
•
•
•
•

Токсичні для організму
Вбивають корисну мікрофлору
Викликають алергічні реакції
Власна імунна система втрачає здатність
адекватно реагувати на інфекцію

Будь-який лікарський препарат при неправильному
використанні може викликати імунну реакцію
в організмі, від алергії до імуносупресії!

КОМПЛЕКСНИЙ БІОРЕГУЛЯЦІЙНИЙ
ІМУНОКОРЕКТОР
Дія:

** Протизапальний ефект – результат дії рослинних компонентів, наприклад:
Arnica montana, Aconitum napellus , Bryonia, Hydrargyrum bichloratum
*** Рекевег Г.-Г. Гомеопатическая антигомотоксикология.
Систематизированное практическое лекарствоведение. Книжное
издательство «Гомеопатическая Медицина», Москва, 2000
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* Найдіч Ольга Володимирівна . Фармакологічна дія Ехінацеї композитум
і Коензиму композитум на організм інтактних та хворих на катаральну
бронхопневмонію телят. УДК 619:615:619:616.24-002:636.21
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ДЕТОКСИК
А

• Запальні процеси (флегмона,
гастроентерит, уроцистит,
пієліт, отит, мастит та інші)
• Лихоманка
• Затяжне одужання тварини

А

Показання:
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• Імунокорегуюча
(при бактеріальних, грибкових
та мікc-інфекціях) *
• Протизапальна **
• Детоксикаційна ***

Окремі
компоненти
Aconitum napellus
Аконіт клобучковий
Arnica montana
Арніка гірська
Bryonia
Переступень
Echinacea
Ехінацея
Hydrargyrum
bichloratum
Хлорид ртуті
Lachesis
Отрута змії
Phosphorus
Фосфор
Sulfur
Сірка

Імуно
корегуюча

Протизапальна

Детокси
каційна

Дія базується
на активації
власних захисних
сил організму
та не потребує
попереднього
визначення
імунного статусу!

КОМПЛЕКСНИЙ БІОРЕГУЛЯЦІЙНИЙ
ІМУНОКОРЕКТОР
Дія:

• Імунокорегуюча
(неспецифічна противірусна) *
• Детоксикаційна **
• Протизапальна ***
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** Рекевег Г.-Г. Гомеопатическая антигомотоксикология. Систематизированное
практическое лекарствоведение. Книжное издательство «Гомеопатическая
Медицина», Москва, 2000.

*** Wagner H et al. Inﬂuence of homeopathic drug preparations on the phagocytosis
capability of granulocytes. Biol Ther 1993;XI(2):43-49.
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* Enbergs H. Eﬀects of the homeopathic preparation Engystol® on interferon-γ
production by human T-lymphocytes . Immunol Invest 2006;35:19-27)
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• Вірусні захворювання: дихальних
шляхів та органів травлення, герпес
вірус, парвовіроз та інші.
• Запалення зовнішнього вуха
• Регенерація шкіри.

НА
ЛЬ

Показання:

Окремі
компоненти
Vincetoxicum
hirundinaria
Ластовень
лікарський
(свіжа рослина)
Vincetoxicum
e cinere
Ластовень
лікарський
(попіл наземної
частини)
Sulfur
Сірка

Імуно
корегуюча

Протизапальна

Проти
вірусна

Дія базується
на активації
власних захисних
сил організму
та не потребує
попереднього
визначення
імунного статусу!

Біорегуляційна
терапія: Енгістол,
Ехінацея комп.

•
•
•
•

Імунокорегуюча дія
Відсутні протипоказаня
Відсутні побічні дії
Можна використовувати
вагітним та лактуючим
тваринам
• Не болючий при п/ш введенні

Стандартна терапія:
рекомбінантний
інтерлейкін-2

•
•
•
•

Імунокорегуюча дія
Має протипоказання
Має виражені побічні дії
Не можна використовувати
вагітним тваринам.
• Виражена больова реакція
при п/ш введенні

Енгістол та Ехінацея композитум
можна використовувати в комплексі
з іншими імунокоректорами

ЕНГІСТОЛ ТА ВІНЦЕТОКСИНУМ У ЛІКУВАННІ
ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ КОТЯЧОГО ГРИПУ
Дизайн дослідження:

Ін’єкції проводились при первинному огляді та:

• Клінічне дослідження
• 300 котів із притулку для бездомних тварин
• Сформовано три групи тварин:

• У випадку стресу (зміна групи, кастрація,
стоматологічні процедури)
• При перших проявах симптомів котячого
грипу (лікування до одужання)

1-а група Вінцетоксинум D 10 (n=100)

2-а група Вінцетоксинум ін`єль (n=100)

Середній термін під наглядом 14 днів

Терапевтичне застосування
Показник ефективності лікування
котячого грипу з катаральними
виділеннями
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D10
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81%

Вінцетоксикум- Енгістол
Iн’єль

Коефіцієнт частоти захворювань (%)

Показник ефективності лікування (%)

Результати:

3-я група Енгістол (n=100)

Енгістол та вінцетоксинум у лікуванні та попередженні котячого
грипу Hösterey R., Biologische Tiermedizin 2005, 3:55 -58

Профілактичне лікування
Захворюваність на котячий грип
з катаральними виділеннями
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Вінцетоксикум- Енгістол
Iн’єль

Енгістол – ефективний
препарат для профілактики
та лікування котячого грипу
з катаральними виділеннями
Енгістол – проявляє свої
стресо-захисні властивості
при лікуванні грипу у
котів. Сприяє швидкому
одужанню.

КАТАРАЛЬНА БРОНХОПНЕВМОНІЯ У ПОРОСЯТ
Дизайн дослідження:

• Клінічне дослідження
• Поросята з діагнозом катаральна бронхопневмонія
• Сформовано дві групи тварин:
1-а група Ехінацея композитум + Коензим композитум
(n=40)
2-а група стандартна терапія (n=10)

Показники ефективності:

• Нормалізація гематологічних показників
• Швидкість одужання
• Нормалізації фізіологічних показників (температура тіла,

апетит, частота серцевих скорочень та дихальних
рухів)

Чубов Ю.А Одеський державний сільсько-господарський інститут. Біологічна терапія у
ветеринарній медицині.
Біологічна терапія, №1, 2000 с. 51-54.

Результати дослідження:

Ехінацея композитум
+Коензим композитум
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92.5%
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7.5%
Повністю
одужало

Перейшло в
хронічний стан

0%
Загинуло

Кількість тварин у відсотках %

Кількість тварин у відсотках %

• Тривалість лікування основної групи була на 9 днів коротше а ніж у
контрольній
• Гематологічні показники (гемоглобін, лейкоцити, еритроцити), мікроелементи
(кобальт, мідь, залізо, марганець) та ферменти (каталаза, амілаза, лужна
фосфатаза) швидше приходили в норму у основній групі.
Контрольна група
(стандартна терапія)
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ДОЗУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
Препарати застосовують підшкірно, внутрішньошкірно, внутрішньовенно, внутрішньоартеріально
або внутрішньом`язово у разових дозах:
Тварина

Об `єм/Разова доза (РД)

Великі породи собак

3-4мл

Середні породи собак

2-3мл

Малі породи собак, кішки

1-2мл

Щенята

0,5-1мл

Середня разова доза розраховується:
1мл на 10 кг ваги
При важкому чи надгострому захворюванні
дозу можна збільшити до 2 мл на 10 кг
Разова доза на тварину повинна становити
не менше 0,5 мл та не більше 5-мл

Базова схема застосування
Гострий (легкий) перебіг захворювання
Енгістол або
Ехінацея
композитум

1 ін’єкція в день 3-5
днів підряд

Надалі ще 3-5 ін’єкцій через день

Гострий (середньої важкості, важкий) перебіг, загострення хронічного захворювання
Енгістол та/або
Ехінацея
композитум

1 ін’єкція в день 3-5
днів підряд

Макет затверджено 20.12.2019

Надалі ще 3-5 ін’єкцій через день

Надалі ще 3-5 ін’єкцій 2 рази в
тиждень

Дистриб’ютор Heel Vet в Україні : Тел. (044)-454-75-00; vetepedia.com.ua

