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Стандартний біохімічний аналіз крові включає визначення різних 
параметрів, що відображають стан білкового, вуглеводного, 
ліпідного і мінерального обміну, а також активність деяких 
ключових ферментів сироватки крові. Оцінка результатів біохімічного 
дослідження крові, особливо в динаміці - в процесі розвитку хвороби, має 
велику діагностичну та прогностичну цінність при багатьох гострих і 
хронічних захворюваннях внутрішніх органів. Зміни біохімічних 
показників, будучи в більшості випадків неспецифічними, дозволяють 
судити про характер і ступінь порушення процесів метаболізму як в цілому 
організмі, так і в окремих органах. 

Місце взяття крові  у ВРХ: Кров беруть з яремної вени (хвостової вени), 
бажано вранці до годівлі тварин. Волосся на месті узяття крові 
вистригають, операційне поле протирають 3 %-м розчином фенолу 
(спирту). У кажної тварини кров беруть стерильною голкою.  



Транспортування та фактори, що впливають на 
похибку досліджень 

Фактори, що впливають на результати: при довгому здавлюванні судин 
підвищуються при дослідженні концентрації білків, ліпідів, білірубіну, кальцію, 
калію, активності ферментів;  
слід враховувати, що концентрація деяких показників в сироватці і плазмі різна 
концентрація в сироватці більше ніж у плазмі: альбумін, ЛФ, глюкоза, сечова 
кислота, натрій, ПРО, ТГ,  
дорівнює плазмі: АЛТ, білірубін, кальцій, КФК, сечовина концентрація я в 
сироватці менше ніж в плазмі: АСТ, калій, ЛДГ, фосфор; 

Гемолізовані сироватка і плазма не придатна для визначення ЛДГ, Заліза, 
АСТ, АЛТ, калію, магнію, креатиніну, білірубіну та ін.  
при кімнатній температурі через 10 хвилин відзначається тенденція до 
зниження концентрації глюкози,  
високі концентрації білірубіну, ліпемія і каламутність проб завищують 
значення холестерину , 
 білірубін всіх фракцій знижується на 30-50%, якщо сироватка або плазма 
зазнають прямого денного світла 1-2 години; 
фізичні навантаження, голодування, ожиріння, прийом їжі, травми, операції, 
внутрішньом'язові ін'єкції викликають підвищену активність ферментів (АСТ, 
АЛТ, ЛДГ) 



КОЛИ ? 



1. Транзиторний період 

Пізній сухостій отелення лактація 

4-3 тижні 2-1 тиждень 2-7 днів 2 тижд 4 тиждні 

Визначати: загальний білок, Alb, Глобуліни, Сечовина, AST, ALT, Са, Р, ЛФ, 
кислотна ємність крові 
 

Відповісте на наступні запитання: ризики абортування; 
 - ризик післяродових парезів; 
 - наявність токсичного впливу на організм корів (плоду); 
 - збалансованість раціону; 
 - ризик виникнення кетозів. 
 



2. Перші 30 днів лактації 

Група Критерії 

Клінічно здорові тварини Не має ознак захворювання 

Субклінічний мастит  рівень соматичних клітин вище 
за 250 тис см3 

Порушення репродуктивної 
функції 

Клінічні ознаки метриту, піхвові 
виділення,підвищена 
температура тіла 

Ознаки захворювання обміну 
речовин 

Раптове зменшення 
продуктивності, зміщення 
рубця, ознаки кетозу 

Чому? - Критичний етап для метаболізму 

У кого? 

Для чого? 

Дасть змогу відредагувати раціон відповідно до потреб тварин, 
виявити ознаки захворювань на ранніх стадіях, запобігти кетозам; 
Зменшити деструктивні зміни у печінці! 



3. Телята (1 раз на рік)* 

Що досліджуємо: 

• Білковий обмін (загальний білок, глобуліни, сечовина); 

• Макроелементи (Са, Р, К, ЛФ); 

• Мікроелементи (Ферум, Селен, Купрум, Цинк, Манган  та ін); 

• Забезпеченість вітамінами (каротиноїди, вітаміни А, Е, ЛФ); 

• Функцію печінки (АСТ, АЛТ, білірубін, креатинін) 
 

* - зазвичай кров відбирають частіше на серологічні дослідження, наша 
лабораторія може надати широкий спектр послуг щодо комплексної оцінки стану 
імунної системи та обміну речовин у телят) 



ЩО ПРО ЩО 



Енергетичний баланс організму 

- Визначення бета-гидроксибутирата (beta-hydroxybutyrate (BOHB)).  
Однак визначення концентрації BOHB може бути недостатньо чутливим 
методом так як він може надходити в організм з кормових джерел; 
 
- вимір неестерифікованих жирних кислот (nonesterified fatty acids 

(NEFA)) для визначення енергетичного балансу організму. Багато 
досліджень показали гарні кореляції між енергетичним балансом і 
концентрацією NEFA в сироватці крові. Концентрація NEFA в сироватці 
відображає процес розщеплення жирової тканини у відповідь на 
негативний енергетичний баланс; 

- Визначення холестеролу 
 

Метаболиты 
сыроватки 

Ранний период 
сухостоя 

Поздний период 
сухостоя 

Новотельная 
корова 

Общий холестерин, 
мг/дл 

> 80 > 75 > 100 

NEFA, mEq/L 
  

< 0.325 < 0.40 < 0.6 

Предлагаемые значения для общего холестерина и неэстерифицированных жирных кислот (NEFA) сыворотке молочных коров. 



ПРОТЕЇНОВИЙ ПРОФІЛЬ 

Досліджують : загальний білок, альбумін, глобуліни, сечовину, креатинін 

 Загальний білок і альбумін відображають доступність 
протеїну, і їх концентрація знижується в умовах дефіциту білка. Однак 
це відбувається протягом певного періоду часу.  
 Альбумін має відносно короткий період напіврозпаду і може 
відображати дефіцит білка протягом місяця або двох.  
 Креатинкіназа вивільняється з м'язів, коли вони 
катаболізуються або травмуються.  
 У більшості ситуацій з дефіцитом білка в раціоні годування 
значення рівня сечовини також низьке. 

Новотільні корови, схоже, не в змозі належним чином протистояти 
захворюванням. Дефіцит білка у новотельних корів може привести до 
загибелі тварин від метритів, маститу, некробактеріозу або інших інфекцій 
якщо їх не лікувати антибіотиками. Ця ситуація пояснюється тим, що в 
організмі не вистачає амінокислот потрібних для підтримки імунної 
системи. Таким чином організм корови стає вразливим до всіх патогенних 
факторів впливу 



ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ 

 Ми всі дуже добре знайомі з процесом жировій інфільтрації 
печінки у корів в перехідний період. Багато було написано про негативну 
роль надмірної жирової інфільтрації і її зв'язку із захворюваннями в 
післяпологовий період. Жирова інфільтрація печінки є природним 
процесом переходу молочної корови в 
лактацію, але вона повинна бути під контролем. 
 Функцію печінки можна оцінити за допомогою різних ферментів 
(Гамма-глутамілтрансферази [GGT], аспартатамінотрансферази [AST], 
аланінамінотрасферази [AST] і загальної концентрації білірубіну в крові. 
 На жаль, підвищення будь-якого з цих параметрів неспецифічно 
і не означають нічого більш, ніж щось, що відбулися певні 
пошкодження в печінці.  
 Значення білірубіну більш характерні для проблем, пов'язаних з 
відтоком жовчі, ніж при прямому пошкодженні клітин печінки. Значення 
печінкових ферментів має бути інтерпретовано в поєднанні з 
результатами загального холестерину 



Вітаміни, Мікро- та Макроелементи 





Взаємозв’язок між мінеральними елементами та 
метаболічними порушеннями в організмі корів 



Проблема дефіцит 
Аборти, мертвонароджені та 
слабкі телята 
 

Са, Р, I2, Mn, Se, вітаміни A, D, E 

Відсутність охоти, слабка охота 
 

Co, I, Mn, Se, вітаміни A, E 

Низька запліднюваність, рання 
ембріональна смертність 
 

Mn, вітаміни A, E 
 

Імунітет Zn, Cu, Se, вітаміни A, E 
 



Низький рівень мінливості. 
Високе діагностичне 

значенння 

Помірна мінливість та 
діагностичне значення 

Висока мінливість. 
Низьке діагностичне 

значенння 
Альбумін, Загальний білок 
 

Холестерин Кератинкіназа 

Кальцій, Фосфор, Магній 
 

  Сечовина 
  

Гепатоспецифічні ферменти 

Натрій, Хлор, Калій 
 

Глюкоза, кетонові тіла   

Класифікація метаболітів крові відповідно їх діапазону  значень 
(варіативність, мінливість) та діагностичне значення 
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