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Питання  

• Проблеми обміну речовин 
• Шляхи їх вирішення 
• Вибір препаратів та заходів 
• Застосування препаратів LIVISTO у 

схемах корекції та профілактики 



Проблеми обміну речовин 
ВРХ 

1. Ацидоз 
2. Кетоз 
3. Остеодистрофія 
4. Пасовищна тетанія (молочна 

лихоманка) 
5. Гіпомікроелементози 
6. Гіповітамінози 
7. Вільнорадикальна патологія 



Ацидоз  

• Метаболічний 
• Респіраторний  
• Зниження лужного резерву крові 
• Дистрофічні зміни в органах і тканинах 
• Зниження продуктивності та відтворної 

здатності 
• Народження фізіологічно незрілого 

приплоду 
• Ацидоз новонароджених 



Кетоз  

• Високопродуктивні тварини 
• Недостача енергії 
• Порушення усіх видів обміну 

(вуглеводний, білковий, ліпідний) 
• Посилення утворення, накопичення в 

крові та виведення з молоком, сечею та 
потом ацетону, в-оксимасляної та 
ацетооцтової кислот. 



Остеодистрофія  

• Аліментарна внаслідок порушення 
годівлі 

• Вторинна – внаслідок ацидозу, кетозу, 
порушень печінки та нирок 

• Порушення усіх видів обміну речовин 
 



Пасовищна тетанія 

• При споживанні зеленої маси , де 
багато азоту та калію при нестачі 
кальцію та магнію 

• При нехватці натрію та надлишку калію 
не засвоюється магній 



Гіпомікроелементози  
• Тварини отримують тільки з кормом, 

частково з водою 
• Збільшена потреба та використання при 

підвищенні усіх видів продуктивності 
• Незадовільне використання з кормів 
• Найбільш важко впливає на мікрофлору 

рубця 
• Дефіцит призводить до зниження 

кількості і активності мікрофлори більш 
ніж в 10 разів, зниження біосинтезу 
вітамінів 



Гіповітамінози  

• Проявляються зниженням концентрації 
дефіцитних вітамінів в крові та печінці 

• Деякі вітаміни взагалі не синтезуються в 
організмі 

• Підвищене споживання при стресах та 
підвищенні продуктивності, на 
перехідних періодах та в період 
особливого росту та перебудови органів 



Вільнорадикальна патологія 

• Надмірне накопичення токсичних 
продуктів пероксидного окислення 
ліпідів 

• Деструктивний вплив на біологічні 
мембрани, зміна активності більшості 
ферментів 

• Зрив функціонування антиоксидантного 
захисту: аліментарна недостача, 
підвищена потреба в антиоксидантах. 



Діагностика 

• Постійний моніторинг умов годівлі, 
утримання, проведення клінічних 
досліджень, біохімічних аналізів крові, 
молока та сечі 

• Правильний відбір матеріалу 



Заходи по корекції 

• Коригування раціону, умов утримання 
• Зняття інтоксикацій, застосування 

лікарських препаратів для коригування 
обміну речовин 

• Стимуляція обміну речовин 
• Зняття стресових станів 



Препарати LIVISTO 

• Менбутил 
• Кальцитат С50 
• Кальфостонік 
• Чиктонік 
• Ганаміновіт 
• Гепавекс плюс 
• Бетамінт  



Лікування кетозу 

• Менбутіл + Кальцитат С50+Гепавекс 
плюс 

• Вітаміни+мінерали+кофеїн+пропілен 



Менбутіл 

• Лікування кетозу 
• Стимуляція апетиту 
• Терапія гіпофункцій передшлунків 

 



Гепавекс плюс 

• Лікування дистрофічних змін печінки 
• Лікування холестазу 
• Стимуляція апетиту 
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