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Ідеальний бал 3,5 (до 3,25). 
Не нижче 2,5 в перші місяці
лактації!

Загрозливий бал 4. Такі корови
схильні до кетозу та стеатозу!

ДІАГНОСТИКА КЕТОЗУ В СУХОСТОЇ



оптимально 4-5 балів

ДІАГНОСТИКА КЕТОЗУ В СУХОСТОЇ



ПРОФІЛАКТИКА КЕТОЗУ В СУХОСТОЇ



ДІАГНОСТИКА КЕТОЗУ ПІСЛЯ РОДІВ

• Діагностика б-гідроксибутирату
в  крові з 5-7 дня та 10-14 дня

• 1-1,2 ммоль/л 
передкетозний стан

• 1,2 (1,4) – 2,8 (3) 
субклінічний кетоз

• Більше 2,8 (3) ммоль/л 

• Лікування починаємо коли 
показник б-
гідроксибутирату в  крові
вище
1 ммоль/л 

• Гарантована ефективність
сьогоднішнього протоколу 
2-2,2 ммоль/л



ТИПИ КЕТОЗУ 

Тип 1

• Високопродуктивні тварини

• 3-6 тижні лактації

• Вгодованість нижче 2 балів

• Низький рівень глюкози
та інсуліну в крові

• Високий рівень НЕЖК 
та б-гідроксибутирату

• Печінка функціональна

Тип 2

• Бал вгодованості вище 4

• 1-3 тижні лактації

• Високий рівень глюкози та 
інсуліну в крові на початку 
хвороби, далі зниження
або нормалізація

• Високий рівень НЕЖК та 
б-гідроксибутирату, далі
зниження

• «Синдром жирної печінки»



ВИМІРЮВАННЯ ГЛЮКОЗИ

Показник нижче 2,2 - 2,5 ммоль/л - гіпоглікемія, 
показники 2,5 – 3,3 - норма, вище 3,3 - гіперглікемія. 



ПРОТОКОЛ ТЕРАПІЇ СУБКЛІНІЧНОГО КЕТОЗУ У КОРІВ

• Актрапід НМ (інсулін) 200 МО одноразово за 15-30 хв 

до введення Нормотелу

• ФосБевіт в дозі 25 мл на голову, в/м протягом 3 днів

• Нормотел 300 – 500 мл протягом 3 - 5 діб, 

орально через ручний дренчер

• При показниках вище 2-2,2 ммоль/л рекомендую 

в перший день замість Нормотелу задавати 20 л 

«суміші для дренчера». 



ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА КЕТОЗУ У КОРІВ

АКТРАПІД НМ (інсулін)
• Інсулін обмежує 

ліпомобілізацію
шляхом зниження рівня 
співвідношення 
глюкагону та інсуліну.

• Інсулін допомагає 
засвоїтись 
пропіленгліколю, 
який врешті решт 
перетворюється в 
глюкозу. 



ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА КЕТОЗУ У КОРІВ

ФОС-БЕВІТ
• Комплексний препарат на основі 

бутофосфана та вітамінів групи Б, 
цианкобаламину, никотинаміду та 
фолієвої кислоти.

• Зокрема нікотинамід або ніацин та В12 
стимулюють глюконеогенез та чинять 
антиліполітичний ефект.

• Бутофосфан стимулює метаболічні 
процеси, в тому числі вуглеводний 
обмін. 

• Фолієва кислота має місце в обміні 
холіну, який допомагає організму 
переробляти в печінці НЕЖК. 



ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА КЕТОЗУ У КОРІВ

НОРМОТЕЛ Пропіленгліколь виступає в ролі 

глюкопластичної речовини або, 

іншими словами, джерелом 

енергії, також стимулює 

глюконеогенез. Сприяють цьому 

якраз вітаміни групи В, В12, 

нікотинамід, які є як в складі 

самого Нормотелу, так і в складі 

ФосБевіту.

Комплекс 

пропіленгліколю, 

вітамінів та мінералів.



ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА КЕТОЗУ У КОРІВ

НОРМОТЕЛ
• Пропіленгліколь – нормалізує обмінні процеси у організмі, бере

участь у синтезі глюкози, знижує вміст кетонових тіл, поповнює
енергетичний баланс, стимулює вироблення інсуліну;

• Метіонін – незамінна амінокислота, володіє гепатотопротекторною
функцією;

• Холін хлорид – розчеплює жири у печінці; 

• Нікотинамід – стимулює продукуванню НАДФ і НАД, підвищує
резистентність організму; 

• Ціанокобаламін – активує обмінні процеси;

• Пантотенат кальцію – незамінна к-та коферменту А;

• Цинк – бере участь в обміні НК і синтезі білку;

• Селен – має антиоксидантну дію і обмежує окислювальне 
пошкодження, 
яке чинять кетонові тіла на клітини організму; 

• Кобальт є каталізатором ряду ферментів.



ПРОТОКОЛ ТЕРАПІЇ КЛІНІЧНОГО КЕТОЗУ У КОРІВ

• Розчин глюкози 40% або Декстрози 50%– в/в 200 мл 2 рази на 
день 
від 1 до 5 і більше діб;

• Препарати на основі сорбітолу та ксилітолу (Ксилат, Сорбілакт, 
Метаболазе, Енерголіт, Фортіліт)

• Антиазидозні препарати (Натрію гідрокарбонат 4%, Ацидостоп, 
Ацидофорт)

• Броваглюкін – в дозі 3,5 мл/10 кг в/в від 1 до 3 діб одноразово;

• Розчин кофеїну бензоату 20% – в дозі 15 мл на одну тварину;

• Вітамінно-мінеральні та гепатопротекторні препарати.

• Карсилін – 10 мл/100 кг, курс 5-10 днів (за потреби до 20 днів). 
З водою чи кормом

• Жовчогінні: Менбутил



«СУМІШ ДЛЯ ДРЕНЧЕРА»

• Нормотел 500 мл,

• Карсилін 100 мл

• Цедавіт 40 мл 

• Сіль 50 г,

• Сода 100 г,

• Дріжджі живі 50 г,

• Розчинити в 20 - 30 л 
теплої води



Дякую за увагу!


