
Імунітет – це досконала сис-
тема захисту організму від 
шкідливого впливу як зо-
внішніх, так і внутрішніх 

факторів. Попри досконалість, 
ця система нестабільна. На по-
вноцінність імунного захисту 
впливає дуже багато чинників 
(годівля, утримання, вік тварини, 
фізіологічний період, загальний 
стан організму, стрес тощо). Якщо 
негативний вплив одних чинників 
ми можемо мінімізувати (збалан-
сувати годівлю, налагодити вчас-
не прибирання, вентиляцію та 
температурний режим у тварин-
ницьких приміщеннях, проводити 
регулярну дегельмінтизацію тва-
рин та дезінфекцію приміщень), то 
інші фактори залишаються поза 
зоною нашого впливу (стрес, зни-
ження імунітету в старих тварин, 
у період перед пологами та одразу 

після них, у новонароджених тва-
рин, особливо тих, котрі народи-
лися з ознаками гіпотрофії). 

У такому випадку виникає до-
цільне питання: що робити, щоб 
імунітет у тварини працював ста-
більно?

Є загальні правила. Щоб вирос-
тити тварину здоровою, необхідно:
¿	годувати збалансовано;
¿ дотримуватися правил санітар-

но-гігієнічного утримання тва-
рин;

¿ проводити регулярні ветери-
нарні лікувально-профілактич-
ні заходи;

¿ дотримуватись протоколу випо-
ювання молозива.
Однак частина тварин все одно 

залишається в зоні ризику. Під час 
роботи з такими тваринами для 
зменшення ризику розвитку іму-
нодефіцитних станів та супутніх 

захворювань, окрім вище зазначе-
них правил, необхідно застосову-
вати імуностимулюючі препарати. 
Вони підвищують загальну опір-
ність організму, а також вплива-
ють на специфічні імунні реакції.

Основні показання до застосу-
вання імуностимуляторів:

1) первинні (вроджені) імуноде-
фіцити;

2) вторинні (набуті) – виника-
ють за вірусних, бактеріальних, 
грибкових, протозойних та гель-
мінтозних захворювань;

Імуностимулятори застосову-
ють у комплексному лікуванні ра-
зом з етіотропною терапією. 

3) за наявності пухлин лімфоре-
тикулярної природи – імуности-
мулятори стримують ріст пухлин 
та їхнє метастазування;

4) для новонароджених та ста-
рих тварин;

Т. Ковач, 
лікар вет. мед. 
ТОВ «Ветеко»
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5) для посилення імунної відпо-
віді у разі вакцинації.

Раніше вважалося, що всі іму-
ностимулятори спричиняють то-
тальну стимуляцію імунітету. На 
сьогодні практичні дані свідчать 
про вибірковість дії імуностиму-
люючих препаратів на різні ком-
поненти та етапи імунної відпо-
віді. Наприклад, неспецифічні 
фактори захисту стимулюють ві-
тамінні препарати (А, Е, С), проте 
дані препарати не мають загаль-
ного імуностимулюючого ефекту.

Компанія «Biotestlab», яка біль-
ше 30 років успішно виробляє та 
впроваджує на практиці високо-
ефективні ветеринарні препара-
ти, створила імуномодулюючий 
препарат – СТИМУЛ. До його 
складу входить натрію нуклеїнат 
та більше 200 біологічно активних 
речовин (вітаміни та вітамінопо-
дібні речовини, амінокислоти, мі-
неральні речовини).

Натрію нуклеїнат – це компо-
нент, який чинить пряму імуно-
стимулюючу дію за рахунок сти-
муляції фагоцитарної активності 
макрофагів.

Комплекс вітамінів (В1, В4, В5, 
В6, В9, В10, В12, РР, Н, К, А, Е, Д2), 
амінокислот (усього 23, зокрема 
й 10 незамінних та 3 аніони), мі-

неральних та біологічно активних 
речовин стимулюють функціо-
нальну активність усіх органів та 
систем.

За рахунок підібраного та зба-
лансованого складу СТИМУЛ во-
лодіє системною дією.
¿ Імуностимулюючою. Орга-

нізм швидше реагує та знищує 
збудника захворювання, інтен-
сивніше відбувається імунна 
відповідь у разі вакцинації. Ак-
тивуються імунокомпетентні 
клітини та додаткові фактори 
імунітету

¿ Адаптогенною. Підвищує за-
гальну опірність організму до 
факторів зовнішнього середо-
вища, збереженість поголів’я, 
прирости живої маси в молод-
няка, продуктивність.

¿ Загальнотонізуючою. Покра-
щує функціональну активність 
органів, тканин та систем орга-
нізму за рахунок покращення 
внутрішньоклітинних обмінних 
процесів.
СТИМУЛ випускають у ви-

гляді стерильного водного роз-
чину, який застосовують усім 
видам тварин та птиці в будь-
який фізіологічний період, з 
питною водою або ін’єкційно 
(підшкірно, внутрiшньом’язово, 

внутрiшньовенно). Період карен-
ції відсутній.

Застосування 
імуностимулюючого  
препарату

Стимуляція імунітету молодня-
ка. СТИМУЛ доцільно використо-
вувати молодняку для підвищення 
збереженості, вирівнювання гніз-
да, для профілактики анемій та 
гіповітамінозів, у разі відлучення. 
Особливо необхідним є застосу-
вання імуностимуляторів для тва-
рин, народжених з ознаками гіпо-
трофії, або тим тваринам, яким 
несвоєчасно випоїли молозиво. 
Це дає змогу підвищити загальну 
резистентність організму молод-
няка, а тому вони будуть менше 
хворіти на респіраторні та шлун-
ково-кишкові захворювання. 

З метою підвищення збереженості 
молодняка, природної резистентностi 
й iмунiтету СТИМУЛ застосовують 
внутрiшньом’язово в дозі 1 мл / 10 кг 
живої маси курсом: один раз на добу 
на 1, 3, 5, 7 та 21-й дні життя.

Для підвищення приросту маси 
на відгодівлі СТИМУЛ застосо-
вують внутрiшньом’язово в дозі 
1 мл / 10 кг живої маси курсом: 
один раз на добу при постановці на 
відгодівлю на 1, 4 і 9-ту добу.

Стимуляція відтворної функції 
за рахунок наявних у препараті 
вітамінів. Вітаміни А, Е та фоліє-
ва кислота беруть участь у синтезі 
гормонів статевих залоз. Міо-ізо-
нитол посилює ефект гонадопро-
піну, лютеїнізуючого та фоліку-
ло-стимулюючого гормонів, тим 
самим покращує функціонування 
репродуктивної системи та фер-
тильність (покращується інвазія 
трофобласта під час закріплення 
бластоцисти, функції яєчників, 
ооцитів, плаценти). 

З метою стимуляції відтворної 
функції СТИМУЛ застосовують 
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у схемах стимуляції охоти, для 
підвищення фертильності самок 
сільськогосподарських тварин 
за декілька годин до осіменін-
ня одноразово, підшкірно або 
внутрішньом’язово у дозі 1 мл на 
10 кг живої маси.

Для профілактики післяполого-
вих ускладнень (затримка посліду, 
метрити) у комплексі заходів ви-
користовують двічі, з інтервалом 7 
днів (перша ін’єкція перед полога-
ми) у тій же дозі.

СТИМУЛ у комплексі 
лікувально-профілактичних 
заходів

Препарат СТИМУЛ має комбі-
нований склад, який спрямований 
не лише на імуностимуляцію (при 
цьому на різні ланки імунної від-
повіді), а й на покращення та сти-
муляцію всіх фізіологічних проце-
сів організму.

Це незамінний препарат для 
профілактики ускладнень у піс-
ляопераційний період, оскільки 
стимулює процес регенерації по-
шкоджених тканин. 

Комплекс амінокислот, зокрема 
аргінін, забезпечує нейтраліза-
цію та виведення з організму ви-
сокотоксичних метаболітів, тому 

СТИМУЛ є першим помічником 
у випадку отруєнь. З метою де-
токсикації за гельмінтозів, пре-
парат необхідно використовувати 
разом з антигельмінтиками, для 
попередження побічних реакцій 
(індивідуальна чутливість до пре-
паратів), а також для зменшення 
інтоксикації, яка виникає у випад-
ку загибелі гельмінтів та всмокту-
ванні продуктів їхнього розпаду в 
кров.

У комплексному лікуванні ін-
фекційних та незаразних хвороб 
СТИМУЛ допомагає скоротити 
термін одужання та швидше від-
новити функціональні можливості 
організму.

Отже, вчасне правильне ви-
користання препарату СТИМУЛ 
для профілактики імунодефіцитів 
(супутніх хвороб, що виникають 
на їхньому фоні) та з метою по-
кращення фізіологічних процесів, 
дає нам можливість отримувати 
стабільно високі показники про-
дуктивності, приростів та збере-
женості, які не будуть залежати 
від стрес-факторів.

Так, одне з господарств на Чер-
кащині отримало для апробації 
згадуваний препарат. Підприєм-
ство тримає лише молочне стадо. 
Усіх бичків продає. З огляду на те, 

що препарат новий і про нього було 
нічого не відомо, лікар ветеринар-
ної медицини з пересторогою ста-
вився до його використання.

Випала нагода, щоб СТИМУЛ 
проявив свою дію: народився 
бичок, гіпотрофік, вагою 30 кг. 
На другий день життя в нього 
з’явилися ознаки діареї, гарячка 
та анорексія. Після проведення 
курсу антибіотикотерапії в по-
єднанні з регідратаційною та ві-
тамінотерапією діарея припини-
лась, але загальний стан тварини 
залишався пригніченим. Бичок, 
який і без того був не надто вго-
дований, схуд ще більше й просто 
згасав на очах. Саме на цьому па-
цієнті ветеринар вирішив пере-
вірити ефективність препарату 
СТИМУЛ. У першу чергу тому, 
що ця тварина вже вважалась 
безнадійною.

Використовували СТИ-
МУЛ внутрiшньом’язово в дозі 
1 мл / 10 кг живої маси двічі на 
день протягом 10 днів.

У процесі лікування до тварини 
повернувся апетит і покращився 
загальний стан. Бичок став актив-
нішим і «оживав на очах».

Через 2 тижні після завер-
шення лікування в господарство 
приїхали закупівельники скупо-
вувати бичків для відгодівлі. На-
шого «пацієнта» обрали одним 
із перших, бо він виглядав кра-
ще (вгодованішим, активнішим), 
аніж деякі бички, котрі народи-
лися нормотрофіками та нічим не 
хворіли або лікувались без цього 
препарату.

Після такого позитивного досві-
ду використання СТИМУЛ увій-
шов до переліку препаратів, які 
завжди є в аптеці цього господар-
ства. І тепер використовують його 
не лише для таких «безнадійних» 
тварин, а й усьому ослабленому 
молодняку з метою підвищення 
збереженості.
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